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  اجلمل التي هلا حمل من اإلعراب  
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Abstract 
 

The objective of this Thesis is to compile the diversified 

opinions of Arabic linguists on the subject of "Sentences that 

can be Conjugated", to associate this subject with Arabic 

Literature, and apply it to the poetry of Hassan Ibn Thabit 

Alansari.  

The Thesis adopts the analytical descriptive method, and is 

composed of a Prologue and three Chapters. In the Prologue; I 

considered the bibliography of Hassan Ibn Thabit Alansari. The 

first Chapter addresses the definitions of "Sentence" and 

"Speech". In the second and third Chapters I analysed the 

conjugations of sentences and described some modelu

applications from the poetry of Hassan Ibn Thabit Alansari (may 

ALLAH be pleased with him).          
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وجّل ، وأشكره على ما أنعم علي أبه ووفقني إليه، و أحمد اهللا عز سأله عـز 
  . ي على ذكره وشكره وحسن عبادتهنأن يعين وجّل

ثم إنه من االعتراف بالجميل أرى من الواجب علي أن أتوجه بالشكر إلـى  
القائمين على جامعة أم درمان اإلسالمية ، على ما قدموه لي ولكثير مـن طـالب   
العلم من عناية ورعاية أعانتنا على طلب العلم، جزاهم اهللا عنا وعن اإلسالم وأهله 

  . ، ووفقهم إلى ما فيه رفعة اإلسالم وعزة المسلمينخير الجزاء
مريم النعيم سليمان ، التي أشـرفت  / ثم أتوجه بالشكر إلى أستاذتي الفاضلة 

إعدادي لهذا البحث  في  –بعد اهللا عز وجل  –على هذا البحث ، وكان لها الفضل 
أجـر  من دّل على خير فله مثـل  : ( �الصورة، وقال رسول اهللا  وإخراجه بهذه

فاسأل اهللا أن يحقق لها ذلك وأن يبارك لها في عمرها وعملها ، ويجزل لها  )فاعله
والشكر لفضيلة الـدكتور يوسـف دفـع اهللا أسـتاذ     . المثوبة في الدنيا واآلخرة 

والدكتورة ازدهار عبد الرحمن ،الدراسات النحوية واللغوية بجامعة القرآن الكريم 
اإلسالمية لتفضلهما بقبول تقويم هذا البحث فجزاهما اهللا األستاذة بجامعة أم درمان 

  .عني خير الجزاء 
كما ال يفوتني أن أذكر القائمين على أمر مكتبة جامعة أم درمان اإلسـالمية  

سـأل اهللا أن يزيـدها   ادته من هذه المكتبة المباركة العـامرة ف أفبجميل الثناء، بما 
 عطاء .  
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  املقدمة
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هللا الذي أكرمنا بأفصح بيان، وخلّد العربية بالقرآن والصالة والسـالم  الحمد 
  . على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان

مما يشرفني أن أكون من من أسهموا اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم ، و
الجمل التي لها محـل  "ولو بالقليل في خدمتها، لذلك رأيت أن يكون عنوان بحثي 

  . دراسة نحوية تطبيقية داللية" من اإلعراب في شعر حسان بن ثابت األنصاري

  : أسباب اختيار املوضوع 
حسـان بـن   الجمل التي لها محل من اإلعراب وأهمية شعر  معرفة أهمية  

قلة الباحثين في موضوع الجمل التـي  و .ثابت األنصاري  بالنسبة لألمة اإلسالمية
  . لها محل من اإلعراب

  : أهمية املوضوع 
وهذا يؤدي  شمل شتات المسائل فيما يتصل بالجمل وموقعها من اإلعراب لم ِّ

البحث عن قاعدة مشتركة  تتضمن اللغة واألدب مـن   و.إلى كشف جوانب عديدة
ومجهـودات   الوقوف على الجوانب المهمـة مـن آراء  . خالل موضوع الدراسة

  .والمحدثين منهم  العلماء القدامى

  : أهداف البحث 
وأن تبـرز أثـر الـنّص    . النحوية  هاإضافة جديدة لخلفيت  ةحقق الباحثتأن 

  .خالل شعر حسان بن ثابت األنصاري من يالشعري في إثبات قواعد النحو العرب
لفت االنتباه  إلى الرجوع والتعمق في دراسة الجمل التي لها محـل مـن   و

  . اإلعراب وذلك لما فيه من أهمية ال تخفي على ذي بصيرة
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إبراز قيمة االحتجاج بشعر حسان بن ثابت والكشف عن دالالت الجمل في و
  .للمشهور في قواعد النحاة ،وما خالف ذلك،ومعرفة ما جاء منها موافقاً شعره

  : الصعوبات التي واجهت البحث
تشتت المعلومـات بـين    :هنالك بعض الصعوبات التي واجهت الباحثة منها

ما نجد كتاباً يورد الجمل التي لها محل من اإلعـراب بالتفصـيل ،   ،الكتب فقليالً 
الجملة التـي يسـند    ديعوكثرة خالفات العلماء في هذا الموضوع ، فنجد منهم من 

  . إليها من الجمل التي لها محل ، وآخرون يمنعونها منعاً مطلقاً
  : الدراسات السابقة 

  " دراسة نحوية داللية استقرائية تطبيقية"مواقع الجمل في القرآن الكريم 
البشرى السيد محمد هاشـم ،  . أديب عثمان سعد، إشراف د: إعداد الطالب 

م ، وكانت دراسة متميزة حيث أن الباحث اتبع المنهج االستقرائي الوصفي ٢٠٠٣
التحليلي، ألنه اعتمد على جمع النصوص القرآنية وتحليلها ، هذا من حيث الشكل، 

ة وبابين وخاتمة، كل بـاب  أما من حيث المضمون ، فقد جاءت تقسيماته في مقدم
  . مقسم إلى فصلين 

فقد أورد في المقدمة بياناً لتحديد الموضـوع وأهدافـه ودوافعـه ومنهجـه     
أما بقية البحث فينقسم إلى قسمين، قسم نظري ، وقسم عملي . ومصادره والفهارس

تطبيقي ، تناول في القسم النظري، تعريف الجملة ، ومواقع الجمـل مـن حيـث    
تحدث عن الجمل التي ال محل لها من اإلعراب والجمل التي لها محل اإلعراب، ف

من اإلعراب، أما القسم التطبيقي ، فطبق فيه الجمل من حيث الموقع في القـرآن  
  . الكريم

  : منهج البحث 
 ؛طبيعة البحث أن يكون منهجه هو المنهج الوصـفي التحليلـي    اقتضتوقد 

وتحليلها هذا من حيث الشكل، أما مـن  ألنه يعتمد على جمع النصوص الشعرية ، 
حيث المضمون فقد جاءت تقسيماته في مقدمة، وتمهيد وثالثة فصول وخاتمة ، كل 
فصل مقسم إلى مباحث في نهاية كل مبحث دراسة تطبيقية في شعر حسـان بـن   

  . ثابت 
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  : خطة البحث 
فيها أسباب اختيار الموضوع وأهداف البحـث وصـعوباته    المقدمة وتناولتُ

فيه جوانب من حياة حسان بن ثابت، والبيئة التـي   ومنهجه ، أما التمهيد ، فتناولتُ
  .عاش فيها ، وأنواعاً من شعره

  : الجملة العربية وأقسامها: الفصل األول

  . مفهوم الجملة عند القدامى والمحدثين: المبحث األول
  . أقسام الجملة: المبحث الثاني 
  . الجملة باعتبار المحل: المبحث الثالث 
   الجمل التي لها محل من اإلعراب :الفصل الثاني

  . الجملة الواقعة خبراً: المبحث األول
  . الجملة الواقعة حاالً: المبحث الثاني 
  . الجملة الواقعة مفعوالً به : المبحث الثالث
والتابعة للشرط  اًجوابالجملة الواقعة مضافاَ إليه والواقعة   :الفصل الثالث 

   والجملة المستثناة

  . الجملة الواقعة مضافاً إليه : المبحث األول
  . الجملة الواقعة جواباً لشرط جازم: المبحث الثاني 

الجملة التابعة :المطلب األول :،وفيه مطلبانالجملة التابعة : المبحث  الثالث 
  الجملة التابعة لجملة لها محل :للمفرد،والمطلب الثاني

  . الجملة المستثناة: المبحث الرابع
فيها أهم النتائج التي توصلتْ  تُثم قمت بعد ذلك كله بكتابة خاتمة للبحث بينّ

  . بإعداد الفهارس الفنية إليها الدراسة وقمتُ
في هذه الفصول وهذه المباحث آراء النحاة ومعربـي القـرآن   وقد وضحت 
ما يمكن ترجيحه ما استطعت إلـى ذلـك    هذه اآلراء ورجحتُ ومفسريه وناقشتُ

فيه مبلغ علمي، وإن  في هذا البحث قصارى جهدي، وذكرتُ ي قد بذلتُإنوسبيال، 
وأم ،وإحسانه إلي أ فهو واقع ا الخطأصبت في شيء منه ، فهو من فضل اهللا علي
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ال محالة وال يستغرب ه من مثلي، فاسأل اهللا الكريم رب العرش العظـيم أن  وقوع
عملي خالصاً لوجهه الكريم، وأن يـوفقني   لي خطيئتي يوم الدين، وأن يجعَل يغفر

 م علـى نبيـه محمـد   لخدمة اللغة العربية وعلي اهللا قصد السبيل، وصلى اهللا وسلّ
  . وعلى آله وأصحابه أجمعين



١ 

 

  حسان بن ثابت ســـــــــرية
  :التي عاش فيها حسان بن ثابت البيئة

شيئاً  فشعره ينبغي أن نعر ولدراسة ،حسان ونشأ في المدينة المنورة دول
 وفيآثارها في سمات شعره، وخصائصه  توترك ،عن البيئة التي عاش فيها

  . ليهاإاألغراض التي اتجه 
لى الشمال من مكة والطائف ،وهي   إمدن الحجاز  إحدى المنورة هي المدينة

 وإلىمد البصر،  ىلى الشمال ويمتد جنوباً علإفي سهل ينحدر انحداراً يسيراً 
وفي الجنوب الشرقي منه جبل عير، وتكتنف  حدالسهل جبل ُأ الشمال من هذا

من المدينة  الشرقية على مبعدة ةمن الشرق والغرب، إال أن الحر بيثر )١(الحرات
 واقم  وهي التي ةبحر ةرالخصب، وتعرف هذه الح يمةعظ راضٍأعنها  اوتفصله

مساحة المدينة المنورة كانت  أن )٢(ياقوت ويذكر. كانت فيها وقعة الحرة المشهورة
رة بوفرة مياهها  رفتتوازي نصف مساحة مكة المكرمة، وقد عالمدينة المنو

ازداد تدفق  بماور  .اتالحر ووديانها  وكل هذه المياه تأتيها من الجنوب ومن
عثمان بن عفان  يفةالمياه في بعض السنين  فتهدد الدور واألبنية، وهذا ما دفع الخل

  .الى ابتناء ردم يقي المدينة خطر الفيضان  �
 نوحي. وصيفها شديد الحرارة ،المدينة شديد البرودة شتاء غزير المطر وجو

 فـدعا  )٣(فيها ىوالحم  وبئةالنتشار األ اجوه  لهم يطب لمنزل المهاجرون المدينة 
. ويبارك لهم في مدها وصـاعها ,  أن يطيب لهم المدينة كما طيب مكة �الرسول 

وهي تختلف عن مكة التي كانت  ،و كان أهل المدينة المنورة يعملون في الزراعة
                                      

وقد رض قاحلة تغطيها الحجارة السود المتخلفة عن مقذوفات بركانية  مفرد حرات وهي أ:الحرة ) ١(
محمد بن محمد بن : العروس من جواهر القاموس تاج ،في جزيرة العربذكر ياقوت  زهاء ثالثين حرة 

،  ٥٧١/  ١٠مجموعة من المحققين ،: المحققبيدي  الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الز بدع
 دار الهداية: الناشرباب حرر 

ـ ٦٢٦ت، سـنة  (، شهاب الدين أبوعبداهللا ياقوت بن عبداهللا الرومي الحمـوي معجم البلدان ) ٢( )  هـ
 .م١٩٩٥، ٤٥٨/ ٤، ٢الناشر دار صادر، بيروت، ط

 .١٩ص ،ر العربيدار الفك  ،بيروت، حسان النصبن ثابت، إ حياة حسان) ٣(



٢ 

 

و كانت المدينة قبل الهجرة تسمى بيثـرب فلمـا قـدمها    . غير ذي زرع في واد
نهى الناس أن يدعوها بهذا االسم بما يوحي به  لفظ التثريب من معنى  �سول الر

من قال للمدينة يثرب فليستغفر : عباس قوله  بناوروي عن . الفساد ودعاها طيبة
  .هي طيبة  نماإاهللا ثالثاً 
نزل اليهود المدينة المنورة تفرقت قبائلهم في نواحيهـا  وابتنـوا بهـا     ولما

واشهر قبائلهم  بنو قريظـة   ,  وانصرفوا الى مطاولة الزراعة اآلطام والحصون 
  .�الرسول  خرجهمأقينقاع  وظل بها اليهود حتى  بنووبنو النضير  و

أن قبائل األزد هاجرت من اليمن قبيل خراب سد مـأرب أو   خباراأل وتذكر
 فنزل بنو ثعلبة بن عمرو مزيقياء يثرب ، وهـم  ،ثم تفرقوا في مواطن شتى ،بعده

من قبائل    األوس والخزرج ،ونزل آل جفنة بـن عمـرو بـالد الشـام وهـم      
  . والخزرج حروب كثيرة  وسولقد كانت بين األ.  )١(الغساسنة

  :ونسبه اسمه
حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بـن   هو

بن حارثة بن  بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج) تيم الالت(عمرو بن مالك بن النجار
بن عمرو مزيقياء بن عامر بن ماء ) وإنما سمي العنقاء لطول عنقه(ثعلبة  العنقاء 

بـن   زدالسماء بن حارثة الغطريف  بن امرئ القيس البطريق بن مـازن بـن األ  
  .)٢(الغوث بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان

لوذان بن عبد زيد بن ثعلبة بن الخزرج وأمه الفريعة بنت خالد بن قيس بن  
 .)٣(بن ساعدة بن كعب بن الخزرج

                                      

داراالنـدلس للطباعـة والنشـر    /عبد الرحمن البرقوقي /بن ثابت االنصاري  ديوان حسان شرح) ١(
 ٤١٣/ص/ م١٩٧٨،بيروت لبنان ،

 ،جمال للطباعة والنشر ،بيروت لبنان صفهاني علي بن الحسين ،مؤسسةبي الفرج األأل/ألغاني ا) ٢(
 . طبعة دار الكتب، ٣٤ /٤

 .١٩ص  ن شرح ديوان حسا) ٣(



٣ 

 

  :كنيته
نه أفحل إفحل من فحول الشعراء، و قيل  وهو)١(أبا الوليد وأبا الحسام كنّىوي

وكان أحد المعمرين المخضرمين، وبلغ من العمر مائـة وعشـرين   . شعراء المدر
و سبب كنيته أبا الحسـام لنضـاله   . )٢(ستين في الجاهلية وستين في اإلسالم: سنة

  . )٣(�وجهاده عن النبي 
  :مولده

 )٤(إنّي غالم يفعـة :"م ويقول حسان ٥٦٣ولد حسان بن ثابت بالمدينة عام    
يا معشر يهود، فلما : سبع سنين أو ثمان، إذ بيهودي بيثرب يصرخ ذات غداة ابن

  )٥("في هذه الليلة بهذي يولد طلع نجم أحمد ال:"ويلك مالك؟ قال :اجتمعوا إليه قالوا 
سئل سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن عمر حسـان حـين    فلّما

وهو ابـن ثـالث    �الرسول  دمهاوق" ستون سنة : "المدينة قال �مقدم الرسول 
  .)٦(وسمع ما سمع وهو ابن سبع سنين, وخمسين

  :ونسبه أصله
د إحدى قبائل اليمن البـارزة  األز وحسان إلى قبيلة الخزرج األزدية، ينتمي  

 وهي تنحدر من جزم كهالن الذي ينتمي إليه جـل قبائـل الـيمن ،   .الكثيرة العدد 
وتتفرع من قبيلة األزد قبائل وبطون كثيرة مر معظمها إلى فروع ثالثة،مازن بـن  

األزد بطون كثيرة  بنومن بني مازن . زداألاألزد ،ونصر بن األزد ،وعمرو بن 

                                      

،دار الكتب  ٤/١٤٢صفهاني ،شرحه وكتب هوامشه االستاذ سمير جابر ،األغاني ،ألبي الفرج األ) ١(
 ١٩٩٤روت ،لبنان الطبعة الثانية ،العلمية  بي

 .  ٤/١٤٢األغاني ) ٢(

 .هامش كتاب األغاني الصفحة نفسها ) ٣(

بن هشام ،حققها وضبطها وشـرحها  السيرة النبوية ال، ٤/١٤٢بي الفرج األصفهاني ،األغاني أل) ٤(
ووضع حواشيها ،مصطفى السقا وآخرون ،تراث اإلسـالم مطبعـة دار الكليـات  المصـرية     

 .١٥٩ص

 .المرجع السابق الصفحة نفسها ) ٥(

 ٥٩السيرة النبوية البن هشام ص) ٦(



٤ 

 

عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء  ونجد ذلك واضح في شـعر   ينحدر جلّها من
  :حسان فمن ذلك قوله 

  سألت فإنّـا معشـر نجـب ٌ    إما
 

  )١(غسـان  نسبتنا والمـاء  األزد *

وهم بطن من بطـون  . حسان من جهة أبيه إلى بني مالك بن النجار وينتمي 
ن بن ثابت بن المنذر بـن  حسا:على النحو التالي  هبسويسوق النسابون نَ.الخزرج 

بن ثعلبـة  )تيم الّات(النجار  بنمناة بن عدي بن مالك  بن حرام بن عمرو بن زيد
بن عامر ماء  زيقياءبن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو م

طريفالسماء بن حارثة الغ بن مـازن   ولبن ثعلبة البهلُ طريقبن امرئ القيس الب
ثابت أبو حسان من سادة قومه الخزرج ،وأشرافهم وكذلك المنذر  كانو )٢(بن األزد

 )٣(وقد ذكروا أن المنذر كان الحكم بين األوس والخزرج في يـوم سـميحة  .جده 
  :حسان أن جده كان الحكم في ذلك اليوم في قوله  ويذكر

وجيد ميحةخطيب النّاس يوم س  
 

* ّ٤(خالـد  الطيـرِ ابن هند مطعمُ  يوعم(  

ويذكر أن أمه كانت في عداد مـن  .حسان خزرجياً من جهة أمه أيضا كانو 
وكان حسان يعتز بنسـبه مـن   .من النساء وأسلمن على يديه  �بايع   رسول اهللا 

  :اعتزازه بنفسه من جهة أبيه، وهو القائل يجيب زوجه عمرة  هأم لقبِ
ــألت ــه   س ــن أخوال ــان م   حس

   

ــا * ــر إنم ــيء الغم ــأل بالش   يس
  إذا خـوالي  بنـو  كعـبٍ   أ قلتُ 

 
  )٥(عـورات الـدبر   لاالبطاُ أسلم *

   :أسرته 
أولهما أوس بن ثابت وأمه سطحى بنت حارثة  فهـو   :كان لحسان أخوان   

حين أتـى   �بينه وبين عثمان بن عفان  �آخى الرسول  ولقد،أخو حسان ألبيه 

                                      

 ٤١٣ ديوان حسان ص ) ١(

 ٤/١٣٤  غاني األ)  ٢(

هــ،  ٢٣٢بن سالم بن عبيد اهللا الجمحي، توفي سـن   ، محمدالشعراء فحول ابن سالم طبقات)  ٣(
 ١٨٠ ص  دار المدني، جدة، : محمود محمد شاكر، الناشر: تحقيق

 .٢٠٤ديوان حسان بن ثابت، ص)  ٤(

 .٢١٧بن ثابت، ص  ديوان حسان)  ٥(



٥ 

 

 وتـذكر  )١(انيـة المدينة مهاجراً؛ وكان لهذه المؤاخاة أثرها في نزعة حسان العثم
 يضـا أالثاني هو أُّبي بن ثابت وأمه  هوأخو .في خالفة عثمان  وفيالروايات أنه تُ

 لتوقُ حد،ُأوشهد  نصاراألسطحى بنت حارثة، وكان أحد من شهد موقعة بدر من 
ومن أخواته كبشـة  .من غدر بهم بنو سليم من المسلمين  مع اًيوم بئر معونة شهيد

ألبيه وأمهما سطحى بنت حارثة، وقـد أدركتـا اإلسـالم     ولبنى وكلتاهما  أختاه
من بعض األخبار في األغاني أنه كانت لحسان أختان ُأخريان  ستخلصوي.وأسلمتا 

لحسان زوجة من األوس تُـدعى   وكانت )٢(إحداهما اسمها خولة واألخرى فارعة
لصاحبه  بن خالد، تزوجها أيام الجاهلية ،وكان كل منهما محباَ لصامتعمرة بنت ا

بأخواله وفخـرت عليـه بقومهـا األوس     رته،ثم جرى بينهما حديث أغضبه ،فعي
  :وقال حسان في هذه المناسبة , ،فاغتاظ حسان فطلقها ،ثم ندم

فـابتكر    عمـرة صـرماً   أجمعت
 

  )٣(للقلــب الحصــر دهنيــ إنمــا *

ـ  بنسوةأبو الفرج أن حسان مر  ويروي   وعزتأفيهن عمرة بعد أن طلقها ،ف
فقال  حسان أبياتـاً  .بأخواله ففعلت   رهلى امرأة كانت معها أن تتحرش به ،وتعيإ

يذكر امرأة في شعره اسمها شـعثاء   ما راًوحسان كثي. )٤(يفخر فيها بأخواله ونسبه
وجاء في شرح ديوانه ،أن شعثاء هذه هي امرأته ،وقد أنجبت له ابنتـه أم فـراس   

وجاء في شرح ديوانه ،أنـه  .كم اليهودي وقال قوم أن شعثاء هي بنت سالم بن مش
  :له غالماَ فقال يهجوها  فولدت تزوج امرأة من أسلم ،

أتاه اللؤم من شـطر خالـه   غالم  
     

  ٥واف  و آخـر  أكشـم   جانـب  له *
   

                                      

 ٢٤ ص إحسان النّص ،حياة حسان بن ثابت ) ١(

 ٣٢ /٣  غاني ألا) ٢(

 ٢٠٣ ص ديوان حسان ) ٣(

 ١٧ /٣ اني غألا) ٤(

 طاهرمحمد أبو الدين مجد  ،١/١١٥٥الكاف، فصل المحيط القاموس ،األكشم الناقص في حسبه  ) ٥
 للطباعة الرسالة مؤسسة في اإلسالمي التراث مكتبة هــ،تحقيق٨١٧،ت، آبادي الفيروز يعقوب بن

 م٢٠٠٥-هـ١٤٢ الثامنة ،الطبعة لبنان والتوزيع،بيروت والنشر



٦ 

 

  :تجيبه  فقالت
ـ   غالم هأتاه اللؤم من نحـو عم   

   

)١(حسان أسلم ابنأعراق  رخي ومن *
 

سان ،يتغزل بشعثاء هذه كثيراً في كثير من شـعره  العجيب أننا نجد ح ومن
  :االسالمي ، كقوله في قصيدته الهمزية 

ــعثاء ــه     لش ــد تيمت ــي ق الت
    

ــيس * ــا شــفاء فل ــه منه   )٢(لقلب

 . �حسان في االسالم  سيرين أخت مارية القبطية أم ولد الرسـول   وتزوج 
ويضاً عن ضربة ابـن  لحسان تع �أم ابنه عبد الرحمن، وقد وهبها الرسول  وهي

وال يعرف لحسان من األبناء غير ابنه عبـد الـرحمن، وال نـدري    .  )٣(المعطل
مصدر تكنيته بأبي الوليد، فلعله له ولد بهذا االسم ،ونجده في بعض قصائده يشبب 

،  وليلـى  )٥(ونجد من بناته أم فراس من امرأته شـعثاء .)٤(الوليد أمبامرأة يدعوها 
  .،وفي ديوانه أبيات قالها في رثاء ابنة له لم يذكر اسمها  تقارضه الشعر وكانت

  :من شخصيته  مالمح
ـ  ومـن )٦(تهقحسان يعنى بأناقة مظهره فكان يخضب شاربه وعنف كان  ماتس

فـي   سـرافه وإاعتزازه بنفسه ،ومناقبـه،   وفرط ،شخصيته البارزة سرعة انفعاله
ر تعريض األعشى به ومن األخبار التي تعرض هذه الصفات خب ،التعصب لقومه

غضب حسـان التهامـه    فقد ؛بالتناوم كراهية الغرم هفي حانة الخمار ،واتهامه إيا
 )٧(تحت األعشى وهو نـائم  لتأخمر الخمار كلّها وسكبها حتى س ىفاشتر ،بالبخل
ما رواه أبو الفرج ،عن سؤال حسان الحطيئة عـن   ،يدلنا على سرعة غضبه ومما

وسأله عـن كنيتـه    غضب لم يرضه الجواب، ا،فلم رائه في شعره وهو ال يعرفه

                                      

  ٣٩٩،ص،حسان ديوان ) ١(

 ٣/صحسان ديوان ) ٢(

 ٤/١٦٢ غاني األ) ٣(

 ٢٥٧و ص، ٢٥٥الديوان ،ص، ) ٤(

 ٣ديوان حسان ،ص،) ٥(

  ١/٩١٢،القاموس المحيط فصل العين كون بين الشفة السفلى والذقن ات تريشع:قة العنف) ٦(

 ١٦٣ /٤غاني  األ) ٧(



٧ 

 

ما كنت قط أهـون علـي   "إليه حسان هذه العبارة الساخرة  فوجه ،مليكة أبو: فقال
  .)١("بامرأة  يتَحين كُنّ

  :في العصر الجاهلي  حسان
تكن حياة حسان تختلف عن حياة أقرانه في العصر الجاهلي ،وكانت لـه   لم

ي عرفهـا الجـاهليون باسـتثناء مجـال القتـال      مشاركة في شتى المجاالت الت
لم يكن ممن  هوعلى الرغم من افتخار حسان بشجاعته وإقدامه يبدو أن. والفروسية

قعوده عن المشاركة  الحربيـة بعـد    ىتجلّ وقد ،الذين شهدوا القتال وشن الغارات
أن عجزه عن امتطاء  إالَّ.يشارك في أي من غزواته  فلم �ذلك في زمن الرسول 

عـن   نافحـة مصهوات الجياد وقراع األعداء لم يحل دون مشاركته اللسانية في ال
يفوق السـيف   اًماضي اًمن لسانه الذرب سالح يجعل وكان.قومه ومقارعة أعدائهم 

ولم يكن حسان مشغوالً بالمنافحة عن قومه فحسب ،وإنما كان إلى .)٢(مضاء ونفاذاً
كان يذهب إلى مجالس الشراب ليشرب ذلك يأخذ حظه من أسباب اللهو والمتعة؛ ف

. القيان، وكان شديد الولع بالخمر يتلف ماله في طلبهـا   غناءالخمر ،ويستمع إلى 
  :ودليل ذلك أبياته التي قالها .لكان خليقاً بأن يكون ذا مال وثراء  ولوالها

  شعثاء لو تفيـق مـن الكـأس  أللفيـت مثـرى العـدد       تقول
  )٣(الصبح وصوت المسامر الغـرد حديث الندمان في فلق  أهوى  

  : لنا حياة  حسان الالهية قوله من قصيدة ويصور  
  اطفي الري واعمٍـن ضـبي نـبي   *   روــه أم عمـلهو شهدت رب

  ندامى بيض الوجوه كرام مع
          

ــوا * ــراط نبه ــة األش ــد خفق   بع
    وفكأنهـــا دم جـــ لكميـــت  

 
ــت * ــاط  عتقّ ــالفة األنب ــن س   م

    فتى يهيب لهـا المـالُ   فاحتواها  
 

ــتُ * ــالط  ونادم ــن ع ــالح ب   ص
ــل   ــةٌ ظ ــولي قيان ــات     ح عازف

 
  )١(وعواطي أدم كوانسٍ مثل *

  

                                      

 ١٦٧/ ٤األغاني  ) ١(

 ٣٥ ص النص إحسان  ،حياة حسان) ٢(

 ١١٢،ص، الديوان) ٣(



٨ 

 

ذلك كان لحسان مشاركة في الحياة االدبية عصرئذ، فكان يتردد علـى   وإلى
كما كان يذهب إلى األسـواق  , اقربائه الغساسنة في الشام يمدحهم وينال جوائزهم

ويتصل بالشعراء ،فيسمع منهم ويسمعون منه ، فنراه في سوق عكاظ ينشد النابغة 
 ويفضلها)٢(شاعراً ويجعلهشعره ،فيفضله على الخنساء في رواية ،إذ يجعلها بكّاءة 

ة   وينشده )٣(عي أنه أشعر من النابغةعليه في رواية ًأخرى فيغضب حسان ويدمـر
ـ وذُ .على مواطن العيب في أبياته ويدلهأبياتاً له في الفخر بقومه فينتقده النابغة  رك 

 أتيـه في سوق عكـاظ ،فت  دمأله قبة حمراء من  ضربأن النابغة الذبياني كانت تُ
  :فأتاه األعشى فأنشده ،ثم أنشده حسان ،الشعراء فتعرض عليه أشعارها

الغر يلمعن بالضـحى    الجفناتٌ نال
         

  دمـا من نجـدة ٍ  قطرني اوأسيافنُ *
    قمحـر  يوابنَ بني العنقاء دناولَ  

 
  بنا خاالً وأكرم بنـا ابنمـا   فأكرم *

جفانك وأسيافك ،وفخرت بمن ولدت  قللتأولكنك "شاعر نتأ:"له النابغة  فقال  
ب رواية أخرى إلى أن الخنساء هي التي نقدت بيتي وتذه.)٤(ولم تفخر بمن ولدوك

ذكروا أن الخنساء أنشدت النابغة شعراً لها فـي سـوق عكـاظ    .حسان ال النابغة 
وال فحالً؟ فقال لها حسان :ما رأيت امرأة أشعر منك ،قالت :وعنده حسان فقال لها 

فقالت .البيتين ...الجفنات الغر  لنا: واهللا أشعر منك حيث أقول  أنافقال لها حسان :
قلت لنا الجفنات والجفان مـا دون  :ضعفّت افتخارك في ثمانية مواضع :الخنساء 

وقلت الغر والغرة البياض فـوق  .قلت الجفان لكان أكثر   العشر ،فقللت العدد ولو
                                                                                                          

رِياط، : كلها نَسج واحد، وجمعها: بلفقين ليستْ ةجمع ريطة وهي المالء:الرياط  ١٣٤/ص الديوان ) ١(
د : المحققهـ ١٧٠: المتوفى(البصري  لفراهيديالعين أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم ا

األشراط .غاب:خفق النجم :. ٤٤٨/  ٧ لهاللدار ومكتبة ا: الناشرمهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي 
أحد بني سليم وأخوه الحجاج بن :بن عالط  وصالح. ٦٧٣/  ١المحيط  القاموس  ،نجمان من الحمِل:

من الظباء بيض يعلوهنّ  جدد فيهن غبرة ، تاج العروس من جواهر  واُألدم  ،١١٨حسان ص  ديوان.عالط
: المتوفى(ق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزبيدي القاموس محمد بن محمد بن عبد الرزا

 ١٩٥/  ٣١أدم  ،باب دار الهداية: الناشرمجموعة من المحققين : حقيقت) هـ١٢٠٥

   ٤/١٦٧ األغاني) ٢(

 ٦/  ١١األغاني ) ٣(

 ٣٨ ص حسان النص إ،حياة حسان بن ثابت ) ٤(



٩ 

 

وقلت يلمعن واللمع شـيء يـأتي بعـد    .الجبهة ،ولو قلت البيض لكان أكثر اتساعاً
ـ .ن أكثر ،ألن اإلشـراق أدوم مـن اللمعـان    الشيء ،ولو قلت يشرقن لكا  توقل

بالضحى ،ولو قلت بالدجى لكان أبلغ في المـديح ، ألن الضـيف بالليـل أكثـر     
وقلـت  .وقلت أسيافنا واألسياف دون العشرة ،ولو قلت السيوف لكان أكثر .طروقاً

وقلـت  .يقطرن ،فدللت على قلة القتل ولو قلت يجرين لكان أكثر النصباب الـدم  
فقـام حسـان   .وفخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك .والدماء أكثر من الدم دماً،

  .)١(منكسراً
لنا أن ما ُأخذ على حسان من أنه افتخر بمن ولد ولم يفخر بمن ولـده   ويبدو

والشـك  .هغير صحيح ،ألن حسان فخر بأجداده بني العنقاء وابني محرق ال بأبنائ
عصره وأنه كان على صلة بالشـعراء   ن حسان كان يشارك في الحياة األدبية فيأ

  .الذين يفدون على عكاظ في المواسم ومنهم النابغة واألعشى والخنساء
  

  :  الشّعرية أغراضه
من مكة إلى المدينة واتخذها مقـراً لبـث دعوتـه،     �هاجر الرسول  عندما

إليها العـرب وهـاجر إليهـا     فتطلعت �منذ ذلك الوقت بمدينة الرسول  رفتع
بعد الهجرة، فكانت لها المنزلة  الَّأن تبلغ هذه المكانة إ المدينةولم تكن .المسلمون 

 ثـم أن . رحابها يتنزل الوحي وتنشر آيـات اهللا  فيو �السامية بوجود رسول اهللا 
ولم يكـن  .قبيلتي األوس والخزرج قد بادرتا بالصلح وخمدت الحرب بين القبيلتين 

فسرعان ما هاجم الشـعراء  .ذواتهم للشعراء مواضيع ينظمون ويعبرون فيها عن 
لذا نجد أن حسـان  .والمسلمين  �الرسول  هجاءشعراؤهم في  ذالدين الجديد وأخ

 وكانـت  ،أنصار الشرك و عبدة األوثـان  ىعل بن ثابت نصب نفسه للدفاع والرد
 ،جهاد يحث المسلمين علـى النصـر    عرالمعارك اللسانية حامية ،وكان الشعر ش

 اًاخرذشعر حسان  وكان .ويهجو األعداء ويفريهم بلسانه تالثبابالقوة و  ويمدحهم

                                      

 .  ٣٨ ص سان النص ، إححياة حسان بن ثابت  ) ١(
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  � ولقـد كـان يهجـو الرسـولَ    .ذلك الهجـاء   منوبأغراض الشعر المتنوعة 
عبد اهللا بن الزبعرى ،وأبـو سـفيان بـن    :والمسلمين ثالثةُ  رهط من قريش هم 

ُأهـج  "فقال قائل لعلي بن أبي طالب .الحارث بن عبد المطلب ،وعمرو بن العاص 
يا رسول :فقال رجل " �لي رسول اهللا  ذنأإن :"فقال علي "عنّا القوم الذين هجونا 

 هليس عنـد (ليس هناك أو :اهللا ائذن لعلي كي يهجو عنّا القوم الذين قد هجونا قال 
بسـالحهم أن ينصـروه    � ما يمنع القوم الذين نصروا رسـول اهللا :قال  ثم) ذلك

فقـال  .بصرى وصـنعاء   بينبه  مقول  نيما يسر لها ناأ :"فقال حسان .بألسنتهم 
 وكـان  )١("الشعرة من العجين  سلكما تُ كإنّي أسلُّ:"منهم ،قال  وأنا همكيف تهجو

تقشع مراً  رحسان يهجو المشركين هجاء منه األبدان، و تزرف منه مآقيهم ،هجاء
ن لسانه ،إذ وكان المشركون يخشو.وكان هجاؤه ذا وقع شديد على نفوسهم  ،الذعاً

ولم يكن فـي  . )٢(كان رضي اهللا عنه يعارضهم بمثل قولهم بالوقائع واأليام والمآثر
من حسـان   ر،أشع ىوال في أعدائه عند دعوته إلى اهللا تعال �رسول اهللا  بأصحا

بها  رمى مشركي قريش من لسانه بالداهية التي لم يكن لهم قبٌل ولذلك �بن ثابت 
ذلك الهجاء هجاؤه للحـارث   ومن )٣(رفُحش وال هج ،فأوجعهم وأخرسهم من غير

  :بن عوف 
  

جـاره     يغـدر بذمـة   من رحا يا
           

  فــإن محمــداً لــم يغــدر مــنكم *
ـ   تغدروا فالغدر إن    )٤(خْبرالس صولفي ُأ ينبتُ والغدر *    يمةٌمـنكم ش

  

                                      

طبعة جديدة راجعها وعلق عليهـا  ،جورجي زيدان ، تاريخ آداب اللغة العربية ،٤/١٤٤ االغاني  )١(
 ١/١٤٨،دار هاللي ،شوقي ضيف /د

 ٤/١٤٥ األغاني ) ٢(

 ٣٩، ص١٩٨٣ دار الفكر ،أحمد الهاشمي ،جواهر األدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب ) ٣(

في باب الخاء ،ة وعيدانه كالكرات في الكثرة نوع من الشجر الثمام له قضب مجتمع:السخبر ) ٤(
 ٤/٣١٣ ،العينوالسين
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ــةُ ــثُ وأمان ــرء حي ــ الم    )١(لم يجبـر  هاصدع الزجاجة مثُل *    هلقيتَ
في شعره زمن الجاهلية شدة وغرابة لفظ ،فلما أسلم وسمع القرآن الن  وكان

  :ومن شعره في الجاهلية قوله .شعره  وسهل أسلوبه 
  

   هــاأمر العشــيرةُ نادقلِّــتُ ولقــد
             

* يـوم النائبـات ونعتلـي    ونسود   
   ويسود  ناسـيد  ـ  جحـاجح     ادةس

 
* ويصيب قائلنا سواء ٢(فْصـلِ الم(  

   :�يمدح النبي  :في المدح فقال  وأما  
منك لم تـر قـط عينـي        وأحسن

           

   منـك لـم تلـد النسـاء     وأجمل *
    مبـرأ  مـن كـل عيـبٍ     خُلقت  

 
  )٣(قـد خُلقـت كـم تشـاء     كأنك *

  : �يرثي النبي  وقال  
رب لهفي ليتنـي     يقيك الت وجهي
        

  قرقـد قبلـك فـي بقيـع ال    غُيبت *
ـ  وأمي مـن شـهدتُ   بأبي      هوفاتُ

            
   )٤(يوم االثنين النبي المهتـدي  في *

يفتخر بمقدرته الشعرية ،ويفخر بما أوتي من قوة المنطـق ورجاحـة    ونجده  
  :العقل وجزالة اللفظ فقال 

ــب صــارم لســاني ــه     ال عي في
         

ــري * ــدالء  وبح ــدره ال    )٥(ال تك
  :ذلك قوله  ومن )٦(�نجد بعضاً من شعره  يقرر به  إيمانه  بالرسول  كما  

ــهدت ــداً     ش ــإذن اهللا أن محم ب
 

  )٧(الذي فوق السماوات من عُل رسول *
  

                                      

 .٢٦٦،٢٦٧صشرح ديوان حسان ) ١(

 .٣٦٨صشرح ديوان حسان ) ٢(

 ٦٦صشرح ديوان حسان ) ٣(

 .١٥٣شرح ديوان حسان ،ص ،) ٤(

بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال  محمد ،لسان العرب  مفردها دلو وهو ما يستقى به،: الدالء) ٥(
: الطبعةبيروت  –دار صادر : لناشر)هـ٧١١: المتوفى(الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى 

 ٦٦والبيت من شرح ديوان حسان ،ص،  ٢٦٤/  ١٤  ،هـ ١٤١٤ -الثالثة 
 . ٤/١٥٨األغاني ) ٦(

 . ٣٧٥صشرح ديوان حسان بن ثابت ) ٧(
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   : وفاته
ـ  �تتفق األقوال أن حسان بن ثابت األنصاري    رين سـنة  عمر مائة وعش

  .)١(قبيل خالفة معاوية أو بعدها ٦٨٣وتوفي سنة  ٥٦٣،ولد سنة 

                                      

 .١٩ص .محمد طاهر درويش ،حسان بن ثابت ) ١(
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  الفصل األول
  اجلملة العربية وأقسامها

  تعريف الكالم والجملة عند القدامى: المبحث األول
  الجملة عند المحدثين: المبحث الثاني
  أقسام الجمل: المبحث الثالث
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  املبحث األول
  دثنيوم اجلملة عند القدامى واحملمفه

هو اسم جنس يقع على القليل والكثير، والكالم ال يكـون  : الكالم لغة : أوالً 
  . )١(أقل من ثالث كلمات، ألنه جمع كلمة، والكالم القول أو ما كان مكتفياً بنفسه

والمراد بالمفيد ما دّل على معنى . هو القول المفيد بالقصد: وفي االصطالح 
، وأراد )٣(الكلـم مـن العربيـة   ما باب  )٢(يبويهولهذا قال س. يحسن السكوت عليه

بالكلم، االسم والفعل والحرف وال يخلو الكالم عربياً كان أو أعجميـاً مـن هـذه    
  . الثالثة

كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعنـاه،  : "عرف الكالم قال  )٤(ونجد أن ابن جني
  .)٥("وهو الذي يسميه النحويون الجمل

ارة عن األلفاظ القائمة برؤوسها المسـتغنية عـن   عب: "وبأنه في لغة العرب 
  .)٦("غيرها، وهي التي يسميها أهل هذه الصناعة الجملة

مع ابن جني في التسوية بين الجمل والكالم حيث يقول  )٧(ويتفق الزمخشري
إحداهما إلى األخرى، وذلك ال يتأتى هو المركب من كلمتين ُأسند ت : "المعن الك

                                      

وس المحيط ، مجد الدين أبوطاهر محمد بن يعقوب بالفيروزآبادي، تحقيق مكتب التراث في مؤسسة القام) ١(
 –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيـروت  : الرسالة بإشراف محمد نعيم عرقسوسي، الناشر 

  ١١٥٥/،  ١م، فصل الكاف ، ٢٠٠٥ -هـ١٤١٦،  ٨لبنان ط
الملقب بسيبويه ، مولى بني الحارث بن كعب وقيل آل الربيع بن زيـاد  هو أبوبشر بن عثمان بن قنبر، ) ٢(

الحارثي، كان أعلم المتقدمين والمتأخرين بالنحو، أحد أئمة نحاة البصرة، أخذ النحو عن الخليل بن أحمد، 
ابـن  : هـ، وفيات األعيان ١٨٠وعن عيسى بن عمر ، ويونس بن حبيب وغيرهم توفي بالبصرة سنة 

  .٣/٤٦٣خلكان، 
  . م١٩٨٣،  ٣ط  ١/١٢تحقيق عبدالسالم هارون  –سيبويه : الكتاب ) ٣(
هــ،  ٣٩٢هو أبوالفتح عثمان بن جنّي ، من أحذق أهل األدب، وأعلمهم بالنحو والتصريف، توفي عام ) ٤(

  .  ٢/٣٢السيوطي ، : بغية الوعاة 
، الهيئة المصرية العامة ٣ط ،   ١/١٧أبوالفتح عثمان بن جني ، تحقيق محمد علي النجار: الخصائص ) ٥(

  . م١٩٨٦ -هـ١٤١٦للكتاب ، 
  .١/٣٢المصدر السابق ) ٦(
هو محمد بن عمر بن محمد بن أحمد الزمخشري أبوالقاسم جار اهللا كان واسع العلم، كثير الفضل، توفي ) ٧(

  . ٢/٢٨٠السيوطي ، : هـ بغية الوعاة ٥٣٨سنة 
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ضرب : (أو فعل واسم نحو ) بشر صاحبك(و  )زيد أخوك( :إال في اسمين كقولك 
١( )وانطلق بكر وتسمى الجمل) زيد(.  

والجمع جمل، وأجمل الشيء بمعنى جمعه،  ،مفرد ةالجمل: الجمل لغة : ثانياً 
بكماله من الحساب وغيره، ويقال  ءشي كلُّ جماعةُ الجملةُ: "جاء في تهذيب اللغة 

  .)٢( ..."م أجملت له الحساب والكال
الجملة واحدة الجمل، والجملة جماعة الشـيء وأجمـل   "أما في لسان العرب 

الشيء جمعه عن تفرقه، وأجمل له الحساب كذلك، والجملة جماعـة كـل شـيء    
��m��Ä:بكماله من الحساب وغيره يقال أجملت لها الحساب والكالم، قال اهللا تعالى 

�����������Æ��Å���l  )٣(
  )٤(.  

لم يتفق النحاة على تعريف واحد : االصطالحي  للجملة عند النحاة  التعريف
للجملة العربية بل إن أكثرهم سوى بينها وبين الكالم، فعرفها بتعريف واحد، وهذا 

بعض باحثي العصر الحديث دليالً على أن الجملة لم تكن نقطة البدء التـي  ما عده 
  . في دراستهم النحوية –عليهم الرحمة  –القدماء أنطلق منها النحاة 

الحـظ األوفـر مـن الشـرح      –خاصة عند المتـأخرين   –وقد نال الكالم 
والتفصيل؛ ألنه هو الذي تقوم عليه الدراسة النحوية، وتتحدد وظيفة الكلمة أو هـو  

  .)٥(  "المقصود بالذات، إذ به يقع التفاهم: "
دد لنـا مـن   وسأعرض فيما يلي بعض تعريفات العلماء للجملة والكالم ليتح

  . خاللها مفهوم الجملة، وحدودها، والفرق بينها وبين الكالم

                                      

  . ت .، عالم الكتب بيروت ، د ١/٧٠الزمخشري : ل في صنعة اإلعراب صالمف) ١(
تحقيـق محمـد عـوض    ) جمـل (أبومنصور محمد بن أحمد األزهري الهروي، ، مادة : تهذيب اللغة ) ٢(

  . م ٢٠٠١،  ١دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط  ١/٧٥مرعب،
  .٣٢: الفرقان ) ٣(
 -هـ١٤١٠در ، بيروت ، ط ، دار صا) م ل –ج (لسان العرب ابن منظور األفريقي المصري ، مادة ) ٤(

  . م١٩٩٠
شرح األشموني أللفية ابن مالك المسمى نهج السالك إلى ألفية ابن مالك أبوالحسن علي نور الدين محمـد  ) ٥(

مكتبة النهضة العصرية، القاهرة، ط  ١/١٧بن عيسى األشموني ، تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد، 
   .ت.، د٢
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نها عنده جـزء مـن الكـالم    إنجد أن سيبويه قدم عرضاً تعريفياً للجملة، إذ 
مستغنٍ بنفسه ، وأن الجملة تنتهي عنده بالسكوت أو إمكان انقطاع الكالم فهو يقول 

السكوت، وكان كالماً مستقيماً كمـا  حسن )فيها  عبداهللا  :(أال ترى أنك لو قلت: "
ونرى من تعريفه هذا أن الجملـة تعنـي    )١(  "حسن واستغني في قولك هذا عبداهللا

  . عنده المسند والمسند إليه 
ف الجملة في باب الفاعـل قـال   )٢(  ثم جاء من بعده أبوالعباس المبردفعر :

لسكوت عليها وتجب بهـا  وإنما كان الفاعل رفعاً ، ألنه هو والفعل جملة يحسن ا"
قام زيد بمنزلة : الفائدة للمخاطب، فالفاعل والفعل بمنزلة االبتداء والخبر، وإذا قلت

  .)٣(  "القائم زيد: قولك 
وتراه يقدم الجملـة االسـمية علـى    ويبدو أن الكالم والجملة عنده مترادفان 

  . هالفعلية، ألن الفعل والفاعل بمنزلة االبتداء والخبر على حد قول
زعم قوم أن الكالم ما سمع : "وأورد تعريفين للكالم فقال  )٤(فارس ابنثم جاء

الكالم حروف مؤلفة دالة على : "قام زيد وذهب عمرو، وقال : وفُهِم، وذلك قولنا 
  . ، ويبدو لنا أنه طابق من خالل تعريفه بين الجملة والكالم )٥("معنى

الواحد من االسم والفعـل والحـرف    اعلم أن: "فيقول  )٦(ثم يأتي الجرجاني
خرج زيـد سـمي كالمـاً وسـمي     : يسمى كلمة فإذا ائتلف منها اثنان فأفادا نحو 

  .)٧("جملة

                                      

  .١/٨٨سيبويه : الكتاب ) ١(
: محمد بن يزيد بن عبداألكبر األزدي البصري، إمام العربية ببغداد في زمانـه ، بغيـة الوعـاة    : هو ) ٢(

  .  ١/٢٦٩السيوطي، 
  . ت .ط، د.د ١/٨،حققه محمد عبدالخالق عضيمة، المبرد المقتضب ) ٣(
  . ١/١١٨وفيات األعيانهو أبوالحسن أحمد الصاحبي ) ٤(
  .٤٨م، ص ١٩٧٧عرب ، تحقيق السيد أحمد صقر الحلبي ، الصاحبي في فقه اللغة وسنن ال) ٥(
أئمة النحـو واللغة،مجـد   البلغة في تراجم . هـ ٤٧١هو عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد النحوي ت ) ٦(

  .١دار سعد الدين للطباعة والنشر،ط١/١٨٥الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي 
  .٤٠يق عبدالحليم عبدالباسط ، ص الجرجاني، تحق: الجمل في النحو) ٧(
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ا الذين فراالسترباذي قال  )١(قوا بين الكالم والجملة فمنهم الشيخ الرضيأم :
" كانـت   والفرق بين الجملة والكالم أن الجملة ما تتضمن اإلسناد األصلي سـواء

أو ال، كالجملة التي هي خبر المبتدأ أو سائر ما ذكر مـن الجمـل   مقصودة لذاتها 
الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والظرف مع ما أسندت  يفيخرج المصدر واسم

والكالم ما تضمن اإلسناد األصلي وكان مع أسند إليه مقصوداً لذاته فكل كالم  ،إليه
  .)٢("جملة وال ينعكس
فقد فرق بين الجملة والكالم ، وأفرد مساحة تحدث فيها :  )٣(شام وأما ابن ه

والجملة عبارة عن الفعل وفاعله : قال  ،عن الجملة ، وذكر أقسامها وبين أحكامها
 ضرب(وما كان بمنزلة أحدهما نحو ) زيد قائم(والمبتدأ وخبره كـ ) قام زيد(كـ 

  .)٤( )ته قائماًظنن(و ) أقام الزيدان(و ، ) اللص
  .)٥("القول المفيد بالقصد: "وقبل تعريفه للجملة عرف الكالم 

ومـن   –ما دل على معنى يحسن السـكوت عليـه   : والمفيد بالقصد تعني 
  . تعريف ابن هشام يبدو لنا أن الجملة أعم من الكالم
عبارة عن جميع ما ينطق بـه  "أما القول ، فهو أعم من الكالم والجملة ألنه 

  .)٦("و ناقصاًاللسان تاماً كان أ
�����������������m: وقد وقف النحويون عند قول اهللا عز وجـل  

�����������	��
����������������������������������C��B���A
                                      

هـ، ٦٨٦هو محمد بن الحسن الرضي االسترباذي، نجم الدين ، عالم بالعربية من أهل استرباذ توفي سنة ) ١(
  .٦/٨٦األعالم للزركلي، : ينظر 

، عـالم الكتـب، القـاهرة     ١/٨الرضي تحقيق األستاذ عبدالعال سالم مكـرم،  : شرح الكافية في النحو ) ٢(
  . م ٢٠٠٠ -هـ١٤٢١

. هو عبداهللا بن يوسف بن أحمد بن عبداهللا أبومحمد جمال الدين بن هشام األنصاري من أئمـة العربيـة  ) ٣(
  .٤/١٤٦الزركلي . هـ ٧٦١توفي في مصر سنة 

، دار  ٣٦٣ابن هشام األنصاري حققه مازن المبـارك محمـد ، ص   : عن كتب األعاريب مغني اللبيب) ٤(
  م ١٩٩٩ -هـ١٤١٩، ١الفكر ، بيروت، ط 

  .٣٦٣المرجع السابق ص ) ٥(
دار الكتـب  ،١/١٨ووضع حواشيه إميل بديع يعقوب،  ،شيش على بن يعيموفق الدين يع: شرح المفصل) ٦(

  .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢،  ١العلمية، بيروت، لبنان ، ط 
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��P��O������������N��M��L��K��J���I��H��G��F��E����D

��S��R���Ql 

����"معطوفة علـى  " ���E����D��C"ن إ، فقالوا  )١(

ثم اختلفوا في عدد الجمل في هـذا االعتـراض، تبعـاً    . عتراضوما بينها ا "���
وهـم   –فيرى بعضهم أن جمل االعتراض سبع وذهب آخرون  –لتعريفهم الجملة 

إلى أنها أربع، ونجد أن ابن هشام أورد هـذين   –القائلون بترادف الجملة والكالم 
ئل لألول أن يعدها ب عليهما بأن فيهما نظراً؛ فقد كان على الفريق القاالقولين وعقّ

" اتقوا"، " آمنوا"وهي  )لو (وأربع في حيز" هم ال يشعرون": ثماني جمل، إحداهما 
على الخالف في أنها فعليـة أو  وصلتها مع ثبت مقدراً " أن"والمركبة من " فتحنا"، 

والثامنة كانوا يكسبون، أما الفريـق  " أخذنا"والسابعة " لكن كذبوا"اسمية والسادسة 
جملة " هم ال يشعرون"لثاني فقد كان عليه أن يعدها ثالث جمل، ألنه ال يعد القائل ل

 وما في حيزها جملة " لو"ألنها حال مرتبطة بعاملها ، وليست مستقلة برأسها، ويعد
 ٢(كله جملة واحدة" أخذناهم بما كانوا يكسبون"جملة و " لكن كذبوا"واحدة ويعد( .  

لـو أن  : جمل في هذا االعتراض هو تسـع ويرى فخر الدين قباوة أن عدد ال
أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا ، ثبت أن أهل القرى آمنوا، اتقوا، فتحنـا، كـذبوا،   

  . )٣(أخذنا، كانوا يكسبون ، يكسبون
  : الجملة عند المحدثين: ثالثاً 

إذا أردنا االنتقال إلى مفهوم الجملة لدى المحدثين من اللغويين، بعد أن تحدثنا 
: عند القدامى من النحاة، نجد أن الدكتور إبراهيم أنيس يعرف الجملة بقولـه  عنها

قصر صورها هي أقل قدراً من الكالم يفيد السامع معنى مسـتقالً  أإن الجملة في "
  . )٤("هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر تركب أ بنفسه سواء

                                      

  .٩٧ -٩٥: األعراف ) ١(
العربي للطباعة والنشـر، حلـب، سـورية، ط    دار القلم .١٦ ص،إعراب الجمل وأشباه الجمل لفخر الدين قباوة، ) ٢(

  م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩
  .١٧المرجع السابق ، ص ) ٣(
  . ١، ط  ٢٧٦م، ص ١٩٧١من أسرار اللغة ، إبراهيم أنيس، مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة، ) ٤(
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رة اللفظيـة  الجملة هي الصـو : "ويعرفها الدكتور مهدي المخزومي فيقول 
الصغرى للكالم المفيد في أي لغة من اللغات وهي المرن المتكلم عنه ، كب الذي بي

، ثم هي الوسيلة التي تنقل ما وأنه صورة ذهنية كانت قد تألفت أجزاؤها في ذهنه 
  . )١("جاء في ذهن المتكلم إلى أذن السامع

كلمات ، كمـا   فالجملة عند الدكتور عبدالرحمن أيوب هي الجملة تتكون من
تتكون القضية من دالالت على األحداث والذوات أما أجزاء الجملة فهـي المسـند   

  . )٢("والمسند إليه ، وهي نفس أجزاء القضية المنطقية مع اختالف التسمية
لم يحدد القدماء : "اللطيف يقول فيها  وتجدها عند الدكتور محمد حماسة عبد

يداً دقيقاً لكنهم تناولوا األبواب المختلفة حـول  الصورة الشكلية للجملة العربية تحد
الجملة العربية وأقسام الكلمة، وفهمهم للعالقة بين أجزاء الجملـة وترتيـب هـذه    

  . )٣("األجزاء
الكالم ذو كمية ألنه يقاس بالمقـاطع  : "ويقول عن الكالم الدكتور تمام حسان 

دو لي من قوله أنـه يريـد   ويب.  )٤("الطوال والقصار، وقُصد بذلك الكالم المنطوق
، ثم تحدث عنها الدكتور كمـال  المقاطع الصوتية للكلمة من الصوامت والصوائت 

  . )٥("معانٍ مستقلة ئهأما الجملة فهي الكالم المفيد الذي لبعض أجزا: "بشر فقال 
ويقول الدكتور تمـام   .ويظهر لي من تعريفه هذا أنه يتفق مع النحاة القدامى

لة في نظر أرسطو هي حكم منطقي ولكنها في نظر الدراسـات  أن الجم: "حسان 
  . )٦("الحديثة ليست كذلك

  
  

   
                                      

  .٣١م، ص ١٩٦٤مهدي المخزومي، المكتبة العصرية، لبنان، : في النحو العربي ) ١(
  . ت.، د ١٢٧الدكتور عبدالرحمن أيوب ص : في النحو العربي دراسات نقدية) ٢(
  . ت.، د ١٧محمد حماسة عبداللطيف، ص : العالمة اإلعرابية في الجملة بين القديم والحديث) ٣(
  .١/١٥، نتمام حسا: مناهج البحث في اللغة ) ٤(
  .١/٢٦٢الدكتور كمال بشر : دراسات في علم اللغة ) ٥(
  .٣٩تمام حسان، ص : للغة مناهج البحث في ا) ٦(
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  املبحث الثاني
  أقسام اجلملة

أن النحـاة قسـموا    ،يظهر من خالل تعريفات الجملة السابقة التي أوردناها
وإسـناد  ،الجملة إلى ثالثة أقسام ، فإسناد االسم إلى االسم تنشأ عنه جملة اسـمية  

ما : "ل إلى الفعل تنشأ عنه جملة فعلية، وعن المسند والمسند إليه يقول سيبويهالفع
  . )١("ال يستغنى واحد منهما عن اآلخر وال يجد المتكلم منه بداً

 –لم يتفق عليه جميع النحـاة  ) تقسيم الجملة إلى اسمية وفعلية(وهذا التقسيم 
الجملـة علـى أربعـة    و: "فالزمخشري يرى أن الجملة على أربعة أضرب يقول 
 هزيد ذهب أخوه، وعمرو أبو"أضرب، فعلية واسميه وظرفية وشرطية، وذلك كـ 

  . )٢("منطلق، وبكر إن تعطه يشكرك، وخالد في الدار
الزمخشري في الجملة الشرطية إحدى أقسام   )٣(وخالف ابن هشام في المغني

لك أن الشرط معنـى  ل الفعلية وحجته في ذيالجملة الشرطية من قب الجمل، فقد عد
من المعاني التي تدخل على الجملة مثله مثل االستفهام ، والنفـي ونحـوه دون أن   
تفقد الجملة أصلها، وإال لقاسمت الجمل التي يدخل عليها النفي واالستفهام والشرط 

ـ الخ الجملتين االسمية والفعلية وصارت هنالك جمل استفهامية ونفي.. والتأكيد  ة ي
، وهذه الحجة في رأي مقنعة ألن جملـة الشـرط   ما لم يقل به أحد وتأكيدية وهذا 

  . مثلها مثل جملة االستفهام
ر الجملة المسند دمرادنا بص: وقد أشار إلى هذا ابن هشام في تعريفه الجملة 

و ) أقائم الزيـدان (عبرة بما تقدم عليها من حروف ، فالجملة من والمسند إليه فال 
) دقام زي: (اسمية ومن نحو ) : ما زيد قائماً(و ) منطلقلعل أباك (و ) ازيد أخوك(
  . )٤("فعلية): هال قمت(و ) قد قام زيد(و ) وإن قام زيد(، 

                                      

  .١/٢٣سيبويه، : الكتاب ) ١(
  .٢٥الزمخشري ص : المفصل ) ٢(
  .٣٦٤مغني اللبيب ص ) ٣(
  .المرجع السابق الصفحة نفسها)٤(
  .٢٨العالمة اإلعرابية في الجملة بين القديم والحديث ، محمد حماسة عبداللطيف، ص : ينظر ) ٤(
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وعد ابن هشام جملة الظرف جملة قائمة برأسها تقاسم الجملتـين االسـمية   
  . والفعلية

إلعـادة تقسـيم   وجاء بعض باحثي العصر الحديث باجتهاداتهم ومحاوالتهم 
حيث اتفق هـؤالء مـع   . لة بشكل يرونه أكثر دقة وأقرب إلى المنطق اللغويالجم

مة الجملتين االسمية والفعلية، ألنهم يـرون  يابن هشام في كون الجملة الظرفية قس
وكون الفعـل   ،أن الشبه المعقود بين الظرف والفعل من عطف أحدهما على اآلخر

فعل ال ضمير له وكذلك الظرف، وكون أن ال ّ،ال يرتفع باالبتداء ، وكذلك الظرف
  . )١(ليس بالقوة التي تجعل من الظرف نوعاً مستقالً تسمى به جملته

العالمة اإلعرابية فـي  : "ويقول الدكتور محمد حماسة عبداللطيف في كتابه 
الظرف بين ونحن ال نعترف بهذه المشابهة المعقودة " : الجملة بين القديم والحديث

  . )٢("لهذا النوع من الجمل تميزه المستقل ولذلك ال يكون ؛والفعل
من علماء اللغة يريدون إعادة تقسيم الكلمة في العربية بشكل جديد  المحدثون

يرونه أكثر دقة ليعيدوا على ضوئه تقسيم الجملة، ألن تقسيم الجملة قائمـاً علـى   
  . )٣("مراعاة الشكل والمبنى الصرفي للكلمة الواحدة

و ) هيهـات العقيـق  (ي بين ال يتفق مع من يسو – مثالً –فالدكتور حماسة 
فـي  ) هيهات(باعتبار أن كال التركيبين يبدأ باسم حيث ال يمكن وضع ) زيد قائم(

جدول تصريفي واحد مع زيد ألنه اسم فعل ولذلك يسمون مثل هـذا النـوع مـن    
  . )٤("جملة خالفة: "الجمل 

                                                                                                          

  .٢٨، ص العالمة اإلعرابية ) ٤(
  .٣٠، ص  لمرجع السابقا) ٤(
مغني الليب عن . ٢، عالم الكتب القاهرة، ط  ١١٣اللغة العربية مبناها ومعناها الدكتور تمام حسان ص ) ٤(

  .٣٦٤ابن هشام ص : كتب األعاريب
  .٢٨العالمة اإلعرابية في الجملة بين القديم والحديث ، محمد حماسة عبداللطيف، ص : ينظر ) ١(
  .٢٨ص المرجع السابق، ) ٢(
  .٣٠محمد حماسة ، ص : العالمة اإلعرابية ) ٣(
  . ٢، عالم الكتب القاهرة، ط  ١١٣اللغة العربية مبناها ومعناها الدكتور تمام حسان ص ) ٤(
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ة من قبيل الفعليـة ،  وعلى ضوء ما قدمه ابن هشام نرى أن الجملة الشرطي
فهي عبارة عن جملتين فعليتين ربط بينهما الشرط، وعلى ذلك فإن الجملة تنقسـم  

  : إلى ثالثة أقسام
ة على ركنيهـا  كانت دراسة العلماء للجملة االسمية منصب: الجملة االسمية/ أ

: المبتدأ والخبر وأوردوا لهما تعاريف عـدة قـال سـيبويه    : وهما : األساسيين 
بتدأ كل اسم ابتدئ به ليبنى عليه كالم والمبتدأ والمبنى عليه رفع ، فاالبتداء ال الم"

  . )١("يكون إال بمبني عليه، فالمبتدأ األول والمبني عليه فهو مسند ومسند إليه
ويظهر من تعريف سيبويه للجملة االسمية هي الجملة التي يكـون صـدرها   

�mLM����N: ف مشبه باالسم التـام أو حرف غير مكفو –)زيد قائم(اسم صريح كـ 

��Q��P��Ol  )٢(   أو الفعل الناقص نحو :m��\��[��Zl )٣( .  
وهي التي صدرها فعل تام أو ناقص، فالفعل هو أحـد  : الجملة الفعلية  -ب

كما تنسب الجملة االسمية إلى االسم ،ملة الفعلية، وإليه تنسب جالعناصر المكونة لل
  . )٤("أمثلة أخذت من لفظ أحداث األسماء: "فقال وقد تحدث سيبويه عن الفعل 

الماضي والمضارع واألمر، ومـن أمثلـة   : وهنا يقصد أقسام الفعل الثالثة 
وكان زيد قائماً، وظننته يقوم، ويقوم زيد رب اللص قام زيد، وض: الجملة الفعلية 

  . )٥(، وقم
ينت آراء عدد منهم لقد اهتم العلماء بدراسة الشرط فتبا: الجملة الشرطية  -ج

في تسميته، ونجد أن سيبويه خصص لها باباً درس فيـه أدوات الشـرط ونـاقش    
، وناقش فيه   )٦( )هذا باب الجزاء(تركيبها الصرفي وعملها النحوي في باب سماه 

                                      

  .٢/١٢٦سيبويه : الكتاب ) ١(
  .١٨٢البقرة ، اآلية ) ٢(
  .٣١يوسف ، اآلية ) ٣(
  .١/٢٦سيبويه، : الكتاب) ٤(
  .٤٣٣ام ، ص ابن هش: مغني اللبيب ) ٥(
  .٣/٥٦سيبويه ، : الكتاب ) ٦(
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لم يستعمل مصطلح الشرط بـل   هإعراب الفعل الذي يقع بعد فعل الشرط، ويبدو أن
  . استعمل مصطلح الجزاء

النحاة المعاصرون فقد مال عدد منهم إلى اعتبار الجملة الشرطية جملة  وأما
: رأسها إلى جانب الجمل األخرى وعلى رأسهم فخر الدين قبـاوة ويقـول   بقائمة 

الجملة االسمية وهي التي صدرها اسم صريح أو مـؤول، أو  : أقسام الجمل ثالثة "
: لناقص ، والجملة الفعليـة اسم فعل، أو حرف غير مكفوف مشبه بالفعل التام أو ا

وهي التي صدرها فعل تام أو ناقص والجملة الشرطية وهي التـي صـدرها أداة   
ومن أمثلتها بكر إن تعطه يشكرك، ويرى بعض النحاة أن هذه الجملـة  .  )١("شرط

فعلية إن كان صدرها حرف شرط وفعل، أو اسم شرط معمول لفعله ألن المقصود 
داة ، ويجعلون الجملة اسمية إذا كان صدرها حـرف  بها هو جملة الشرط بعد األ

  . )٢("شرط ومبتدأ ، أو اسم شرط غير معمول بفعله
رة بظرف أو وهي المصد" الجملة الظرفية"وذكر النحاة جملة رابعة اسموها 

إذا قـدرت زيـداً فـاعالً    ) ي الدار زيدفأ(و ) أعندك زيد: "(جار ومجرور نحو 
  . )٣("االستقرار المحذوفبالظرف والجار والمجرور ال ب

حسب طبيعة صدرها والمراد بصدر الجملة هو  تصنفويظهر لنا أن الجملة 
لما تقدم ذلك من حروف وفضالت، المسند والمسند إليه ، أو أداة الشرط وال قيمة 

 �m������°���lفمثالً جملة 

هي جملة اسمية مكونة من مبتدأ مؤخر وخبر مقدم   )٤(
  . ألنه شبه جملة

  

                                      

  .٢٠-١٩فخر الدين قباوة ص : إعراب الجمل وأشباه الجمل ) ١(
  .٢٠المرجع السابق ، ص ) ٢(
  .٤٣٣ابن هشام ص : مغني اللبيب ) ٣(
  .٤اآلية : الروم ) ٤(
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�m��´��������³��²: وجملـة    )١( �m����������������������������������l: جملة  أما

���l 

كلها جمل فعلية ، وإن كان أولها  )٣(  �m���������~��}lو  )٢(
  .خالف ذلكهم يو

  . )٥( �m�����D��C��B��������Alواآلية  )٤( �m��¾��½lونجد جملة 
أما " أقسم: "وفي الثانية ) أنادي"ولى علية ألن التقدير في األأيضاً هي جملة ف

  : الجملة في هذا البيت
  .) ٦("إذا أتى راكب على جمله*  اًبينما نحن باألراك مع

وقد أخرت لفظاً ومحلهـا قبـل   " أتى راكب: "الجملة األولى فيه فعلية وهي 
  . )٧(أتى راكب على جمله بينما نحن باألراك معاً: ألن التقدير ) بين(الظرف 

  : إذا كان صدر الجملة اسم شرط في محل رفع مبتدأ نحو قول الشاعرأما 
  .) ٨(يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم* ومن ال يصانع في أمورٍ كثيرة 

جملة شرطية ال اسمية، ألن التركيب الشرطي فيهـا  ) من ال يصانع(وجملة 
  . يغلب على اإلسنادي، ويبدو لي أن حجته هنا مقبولة

اسم شرط في محل نصب على المفعولية نحـو قـول    وإذا كان صدر الجملة
  : الشاعر

  تمتهرأيت المنايا خبط عشواء من تصب 
رمــــر فيهـــومن تخطى يعم  

  

                                      

  .١٣٧آل عمران ، اآلية ) ١(
  .٨٧اآلية : البقرة ) ٢(
  .٨١اآلية : غافر  )٣(
  .٣٠اب، اآلية األحز) ٤(
  .٢-١الفجر ، اآليات ) ٥(
  . ١/٤١٠ورد شاهدا في مغني اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام قائله جميل بثينة ) ٦(
  .٢٢فخر الدين قباوة ، ص : ينظر إعراب الجمل) ٧(
  .الناشر مكتبةالشباب١/٣٨١ورد شاهدا في كتاب النحو المصفى،محمد عيد،بن أبي سلمى زهير : قائله ) ٨(
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ان اسم الشرط في صورة الفضلة وأول الجملة هـو  ك وإنفالجملة شرطية ، 
  . )١(الفعل في البنية ، ألن التركيب الشرطي هو الغالب على التركيب اإلسنادي

كان في نوع الجمل خـالف، الخـتالف التقـدير أو اخـتالف آراء      وربما
. هي جملة شـرطية  . )٢(��m������������� l: النحويين ففي اآلية الكريمة 

غير أن بعض النحاة الذين يعتبرون الجملة الشرطية من قبيل الفعلية، يرونها جملة 
الختالفهم فـي تعليـق   فعلية، ويختلفون أيضاً في ما هي الجملة األولى فيها، تبعاً 

فمنهم من يعلقها بالفعل بعدها، وال يجعلها مضافة إلى جملته ، فتكون الجملة " أينما"
فتكـون الجملـة   " وجـه اهللا "األولى فعلية ، ومنهم من يعلقها بالخبر المحذوف لـ 

  . )٣("وجه اهللا كائن أينما تولوا: "اسمية والتقدير 
في جملة ما رأيتـه منـذ   " مذ"ملة مع ومن هذا الخالف أيضاً خالفهم في الج

ويـرى  .  "يومان ابتدأمنذ : جملة فعلية ألن التقدير  )٤(يومان، فيراها ابن األنباري
مدة ذلك يومان أو بينـي وبـين رؤيتـه    : البصريون أنها اسمية، والتقدير عندهم 

  . )٥(يومان أو مدة انتفاء الرؤية يومان
: جملة : يه النحاة نجد اختالفهم في ومن هذا النوع من الجمل الذي اختلف ف

ما الذي صنعته؟ فالجملة اسـمية قُـدم   : فإنه يحتمل معنيين أحدهما " ماذا صنعت"
  . )٦(خبرها عند األخفش

فهي فعلية قُدم مفعولها ، " أي شيء صنعت: "ومبتدؤها عند سيبويه، وجملة 
تُحمل : وعلى الثاني فعلى التقدير األولى الجملة بحالها ، " ماذا صنعت: "فإن قلت 

                                      

  .٢٢قباوة ص  –إعراب الجملة ) ١(
  .١١٥: البقرة اآلية ) ٢(
  .٢٣قباوة ص  –إعراب الجمل  )٣(
هو عبدالرحمن بن محمد بن عبيداهللا األنصاري، أبوالبركات كمال الدين األنباري ، مـن علمـاء اللغـة    ) ٤(

هــ  ٥٧٧توفي بها سنة واألدب وتاريخ الرجال كان زاهداً عفيفاً له العديد من المصنفات ، سكن بغداد و
  .٣٢٧/ ٣الزركلي : األعالم : ينظر 

 .٣٨٢ص  تحقيق محمد محيى الـدين عبدالحميـد،  . أبوالبركات األنباري: اإلنصاف في مسائل الخالف) ٥(
  ،  ٥٦م، المسألة ١٩٥٢القاهرة، 

، بغيـة  هـ٢١٥هو سعيد بن مسعدة مولى مجاشع، وهو األخفش األوسط تتلمذ على سيبويه ، توفي سنة ) ٦(
  .٢/٢١١: الوعاة، السيوطي



٢٦ 

 

خبر ، والفعلية بأن تقـدره مفعـوالً لفعـل    " وصفته"مبتدأ " ماذا"االسمية بأن تقدر 
  . )١(محذوف على شرطية التفسير ويكون تقديره بعد ماذا ألن االستفهام له الصدر

اسـم  " مـاذا "فجعلـوا   )٢( ��m¥��¤��£ l: واختلفوا في قول اهللا تعـالى  
" مـاذا "والً به مقدماً، والجملة فعلية وأجازوا أن يكون استفهام في محل نصب مفع

الموصولة، وهي فـي  " ذا"االستفهامية ، وهي في محل رفع مبتدأ و " ما"مؤلفاً من 
أنـزل  "محل رفع خبر ، ويكون في اآلية جملتان أوالهما ماذا وهي اسمية والثانية 

  . )٣(وهي فعلية" ربكم
   :ومما اختلفوا فيه أيضاً قول الشاعر

  فقمت للطيـف مرتاعـاً فـأرقني   
  

  )٤(حلمأهي سرت أم عادني : فقلت  *
ألنها في الظاهر جملة اسـمية خبرهـا   " أهي سرت"فنجد اختالفهم في جملة 

ولكن وجود همزة االستفهام ، وكون الجملة معادلـة لجملـة فعليـة    "جملة فعلية 
ره المـذكور  في محل رفع فاعل لفعل محذوف يفس" هي"رجحان أن " ي حلمنعاد"

  . )٥("بعده والتقدير أسرت هي وعليه تكون الجملة فعلية
الجملة اسمية  لو قلنا أن واألمر كثير من التكلف ،هذا  في  وإذ ترى الباحثة 

  . ألنها في ظاهرها تبدو اسمية التعقيدلكان أسهل من هذا 
نعـم  "فيرى ابن هشـام إذا قـدر   " نعم الرجل زيد"ونجد اختالفهم في جملة 

زيد خبراً لمبتدأ محذوف فجملتان فعليـة  خبراً عن زيد ، فاسمية، وإن قَدر " الرجل
  . )٦(واسمية

فقولك باسم اهللا الرحمن الرحيم جملة فعليـة ألن  . والبسملة أيضاً اختلفوا فيها
 �والدليل على أنها فعلية قول النبي " ابدأ"الجار والمجرور متعلقان بفعٍل مقدر هو 

                                      

  .٤٣٥مغني اللبيب، ابن هشام ص ) ١(
  .٢٤: النحل ) ٢(
  .٢٤فخر الدين قباوة، ص : إعراب الجمل وأشباه الجمل ) ٣(
  .٢٤إعراب الجمل ص : لمرار بن منقذ ورد في مغني اللبيب وفي كتاب لالبيت لشاعر  ) ٤(
  .٤٣٦، ومغني اللبيب ص  ٢٤إعراب الجمل ص ) ٥(
  .٤٣٦ابن هشام األنصاري ص : مغني اللبيب ) ٦(
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ولكن البصريين جعلوها اسمية ألنهـم    )١("ك ربي وضعت جنبيباسم"في الحديث 
  . )٢("ابتدأت بسم اهللا الرحمن الرحيم: "قدروا المحذوف مبتدأ 

  : الجملة الصغرى والجملة الكبرى
إلى جمل صـغرى وجمـل    –بجانب التقسيم األساسي  –قسم النحاة الجملة 

يفـردوا لـذلك كتبـاً     ولم ،ال محل لها من اإلعراب وجمل مل لها محلجكبرى و
ولكنها وردت في ثنايا كتبهم قديماً وحـديثاً، وأكثـر    –على حسب علمي  –بعينها 

مغني اللبيب "ه بعناية فائقة ابن هشام األنصاري في كتابه من فتح هذا الباب وخص
إعراب الجمـل  :"ليجيء الدكتور فخر الدين قباوة فأنشأ كتابه " عن كتب األعاريب

بسط فيه الحديث عن هذه التقسيمات مستمداً أصول بحثه وشواهده و" وأشباه الجمل
كان سلطان ابن هشام وما يزال : "في مقدمة كتابه : من مغني اللبيب أو كما يقول 

قاهراً في هذا الميدان، فإذا أنا مشدود إلى حرمه اسـتمد منـه أصـول البحـث     
ص هـذا  حركة ، حيث خّوكان ابن هشام رائداً المعاً في هذه ال: "وقال " وشواهده

مغني اللبيب فجمع مادة ضخمة فتحت باباً لـم  : "الموضوع بعناية فائقة في كتابه 
ن في فلكه، فيفسـرون عباراتـه ،   ورويكن له مثيل ، وقد تبعه النحويون بعده يد

  . )٣("ويلحقون بها الشواهد، دون أن يحاولوا وضع لبنات فيما أسس وشاد
صغرى وكبرى موافقة لهم وإنما الوجه استعمال إنما قلت " ويقول ابن هشام 

  . )٤("ل بأل أو باإلضافةعفْأفعلي 
زيد قـام  "الجملة االسمية التي خبرها جملة نحو : والجملة الكبرى عنده هي 

والصغرى عنده هي المبنية على المبتدأ كالجملة المخبر بها " زيد أبوه قائم"و " أبوه
  .  )٥("أبوه قائم"في المثال، 

                                      

سنن أبي داود ، تأليف أبوداود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شـداد بـن عمـرو األزدي    ) ١(
 ٤/٣١١باب ما يقال عند النـوم  تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد ، ) هـ٢٧٥: المتوفي (السجستاني 

  بيروت،  –صيدا  المكتبة العصرية،.٥٠٥٠رقم الحديث 
  .٤٣٧ابن هشام ، ص : مغني اللبيب ) ٢(
  .٦عراب الجمل وأشباه الجمل، فخر الدين قباوة، ص إ) ٣(
  .٤٣٨مغني اللبيب، ابن هشام ص ) ٤(
  .٤٣٧المرجع السابق، ص ) ٥(
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هي الجملة المكونة من جملتين أو أكثـر  : "عرفها فخر الدين قباوة فيقول وي
سـواء علـي أي   : إحداهما مبتدأ أو فاعل أو خبر أو مفعول ثانٍ لفعل ناسخ نحو 

 �m��®��¬��«��ªlشيء فعلت ، أي كتاب قرأت و 

ره واسـع،  يوالفضل خ )١(
  . )٢(لسانك إن تحفظه يحفظك

  : ل الشاعرومن أمثلة الجملة الكبرى قو
  )٣(ءيلق فيها جازراً وظيا* إن من يدخل الكنيسة يوماً 

يلـق فيهـا   " وخبرها وهو جملة " من"واسمها وهو " إن: "فالشاهد فيه جملة 
  . )٤("جازراً

  : ومن أمثلتها ما جاء في هذا البيت
  .) ٥(سيؤدي به ترحاله ومذاهبه* وقائلة تخشى علي أظنه 

جملة كبرى ، حيث أن " أظنه سيؤدي به ترحاله"لة فنجد في هذا البيت أن جم
هي جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل وهي فـي نفـس   " سيؤدي به ترحاله"جملة 

  ".ظن"للفعل  لالوقت مفعول أو
أن الجملة الصغرى هي التي تكون جزءاً متمماً للكبرى ومما سبق يتضح لنا 

األمثلة المتقدمـة، مـن   ومن أمثلتها . مبتدأ أو فاعالً أو خبراً أو مفعوالً ثانياً : أي
  . يدخل الكنيسة 

رأسها وال تتصل بغيرها اتصاالً إسنادياً بأما سائر الجمل التي تقوم كل منها 
هو المفعول الثاني للفعل الناسخ نحو الدار واسـعة ،   ،أو فرعياً واإلسناد الفرعي

                                      

  .٢٢٢: البقرة سورة ) ١(
ف فـي مسـائل   وورد شـاهدا فـي االنصـا   ٢٥فخر الـدين قبـاوة ص   : إعراب الجمل وأشباه الجمل) ٢(

  .١/٥٦ومغني اللبيب١/٣١٤وفي أوضح المسالك١/١٤٧الخالف
وفي أوضح المسالك فـي بـاب   . ١/١٤٧األنباري : األخطل ورد شاهداً في اإلنصاف في مسائل الخالف : قائله ) ٣(

، وفي النحـو  ١/٦٧البن هشام في خروج إذا عن الشرطية : وفي مغني اللبيب  ٣١٤األحرف المشبه بالفعل ص 
  .٤٥١/ ١عباس حسن : وافي ال

  .٢٦فخر الدين قباوة ص : إعراب الجمل ) ٤(
  .٢٦، وإعراب الجمل ص  ٥٦٥ذي الرمة، ورد شاهداً في مغني اللبيب البن هشام ص : قائله ) ٥(
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كبـرى وال   سيراً، وإن تجتهد تنجح، فهـي ليسـت  موأصبح العلم  ،نجح الطالب
  . )١(صغرى ألنها تركيب بسيط متميز بنفسه

أن حجته واضحة ومقنعة في مثل هـذه الجمـل ذات التركيـب     يوفي رأي
  . البسيط

وقد يكون للجملة الواحدة حكمان أحدهما تبع لما قبلهـا فتكـون صـغرى ،    
  : ومثال ذلك هذا البيت. واآلخر تبع لما بعدها فتكون كبرى
   )٢(ت الحلم بعدك بالجهليفإني شر* ل فيكم فإن تزعميني كنتُ أجه

وكبرى " تزعميني كنت أجهل"هي صغرى بالنسبة إلى " كنت أجهل: "فجملة 
  " . أجهل"بالنسبة إلى 

ألن   )٣(  �m��o��n���m��llومن هذه األمثلة االستشـهاد باآليـة الكريمـة   
كلم للتخفيف، لكن أنا هو اهللا ربي ، ثم حذفت الهمزة من ضمير المت: األصل فيها 

وأدغمت الساكنة في نون الضمير وهو ضمير الشأن في محل رفع مبتـدأ، ولفـظ   
" أنـا هـو اهللا ربـي   "صغرى بالنسبة إلى " هو اهللا ربي"الجاللة مبتدأ أيضاً فجملة 

  )٤("اهللا ربي"وكبرى بالنسبة إلى 

فالجملـة ذات  : وتنقسم الجملة الكبرى إلى ذات وجـه وإلـى ذات وجهـين   
  .)٥("زيد يقوم أبوه"فعل نحو هي الجملة التي يكون صدرها اسماً وعجزها الوجهين 

ذات الوجه الواحد، فهي الجملة هي التي صدرها اسم أو حـرف   أما الجملة
مشبه بالفعل غير مكفوف ، والخبر جملة اسمية أو هي التي صدرها فعـل مسـند   

علية ومـن أمثلتهـا ،   إلى جملة فعلية، أو فعل ناسخ خبره أو مفعوله الثاني جملة ف
   .  )٦(قلبك فيه إيمان ره واسع، إنيالفضل خ
  

                                      

  .٢٦قباوة ص : إعراب الجمل وأشباه الجمل : ينظر) ١(
  .٢/٣٥شرح ابن عقيل  وفي ٥٤٣ورد شاهداً في المغني ص : أبوذؤيب الهذلي: قائله ) ٢(
  .٣٩: الكهف ) ٣(
  .٤٣٨ومغني اللبيب ص  ٢٧فخر الدين قباوة ص : إعراب الجمل) ٤(
  .٤٤٠ابن هشام ص : مغني اللبيب ) ٥(
  .٢٨فخر الدين قباوة ص : إعراب الجمل ) ٦(
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  املبحث الثالث
  اجلملة باعتبار احملل

األصل في اإلعراب أن يكون للمفرد اسماً أو فعالً مضـارعاً؛ ألنـه كلمـة    
أما الجملـة  . واحدة يمكنها أن تظهر على آخرها حركات اإلعراب أو تقدر تقديراً

عراب، ألنها مركبة من كلمتين أو أكثر تركيباً إسنادياً، أو شـرطياً،  فبعيدة من اإل
  . )١(ويستحيل أن يظهر عليها أو يقدر بمجموعها حركات اإلعراب

أصل الجملة أال يكون لها موضع من اإلعراب وإذا كان : " )٢(وقال أبو حيان
  . )٣("لها موضع من اإلعراب تقدرت بالمفرد

و أن األصل في اإلعراب هو للمفرد وأن الجملة ومضمون كالم أبي حيان ه
إذا جاز تقديرها بالمفرد أعطيت إعرابه تقديراً؛ ألنها حلّت محله، وهذا يعنـي أن  

  :الجمل من الناحية اإلعرابية قسمان
  :  الجمل التي ال تحل محل المفرد

وهي التي ال محل لها من اإلعراب، وال يمكنها أن تقدر بـه، وقـد جمـع     
المواضع التي فيها الجمل على ذلك األصل ال يحـل محلهـا المفـرد أو ال     النحاة

فنجد أن ابن هشام أبو حيان اثنتي عشـرة  . تؤول به فكان بينهم خالف في تعدادها
جملة وسأقف على تعريف كل جملة ال محل لها من اإلعراب تعريفاً موجزاً؛ ألن 

  .موضوع البحث هو الجمل التي لها محل من اإلعراب
   :االستئنافية الجملةـ ١
.  )٤(االستئناف هو االبتداء، يقال استأنفت الشيء، إذا ابتدأته وأخذت أولـه  

ملة االبتدائية والمستأنفة، وبعض النحاة فصـل بـين   جولهذا جمع ابن هشام بين ال
                                      

  ٣٣فخر الدين قباوة ص : إعراب الجمل وأشباه الجمل) ١(
من كبـار  : حيان الغرناطي األندلسي، أثير الدين، أبو حيان هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن) ٢(

العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات، ولد في غرناطة ورحل إلى مالقة، وترحل إلى أن 
  ٧/١٥٢األعالم ،الزركلي .هـ٧٤٥أقام بالقاهرة وتوفي فيها سنة 

ي، تحقيق رجب عثمان محمد، راجعـه رمضـان   أبو حيان األندلس: من لسان العربالضرب ارتشاف ) ٣(
  .م١٩٩٨، ١٤١٨، ١مكتبة الخانجي القاهرة، ط،٤/١٥٢عبدالتواب، 

  ١٥/ ٩فصل الهمزة : ابن منظور: لسان العرب) ٤(
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والجملة االستئنافية هي جملة تأتي في أثناء الكالم منقطعة عمـا قبلهـا   . الجملتين
م جديد، وال بد من أن يكون قبلها كالم تام، وقد تدخل عليها بعـض  الستئناف كال

مثل الواو، والفاء، وثم، وحتـى وبـل التـي    . الحروف تسمى حروف االستئناف
قُْل سيروا في الَْأرضِ فَانْظُروا كَيفَ بدَأ  ( :ومن أمثلتها قول اهللا تعالى. لإلضراب

فنجد في اآليـة  . )١( ) شَْأةَ الْآخرةَ ِإن اللَّه علَى كُلِّ شَيء قَديرالْخَلْقَ ثُم اللَّه ينْشُئ النَّ
  . )٢(ألن النشأة اآلخرة لما تقع فيؤمروا باالعتبار بها" ثم"جملة استئنافية بعد 

  :ومن أمثلتها أيضاً قول الشاعر
  فيا عجبـاً حتـى كليـب تسـبني    

  
ـ   *    )٣(أو مجاشـع نهشـل   اكأن أباه
  "حتى"فنجد أن في البيت استئناف بعد 

  :الجملة االبتدائيةـ ٢
، ولـذلك   )٤(االبتداء عامل معنوي ولضعفه لم يكن له عمل في غير األسماء 

اإلعراب، وهـي   كانت الجمل التي يبدأ بها الكالم لفظاً، أو تقديراً ال محل لها من
����������������������m:ومن أمثلتها قـول اهللا تعـالى  . الجمل االبتدائية

���	 l� )وجـد زكريـا عنـدها    : والتقدير" وجد"ظرف لـ " كّل"ألن كل .  )٥
جملة ابتدائيـة ال محـل لهـا مـن     " وجد"فجملة . رزقا كلما دخل عليها المحراب

 : ومن أمثلتها أيضاً قول الشاعر. اإلعراب

ــاء لهــاجني اســتعبار   ــوال الحي ل
  

   )٦(ولزرتُ قبـرك والحبيـب يـزار     *
  .جملة ابتدائية ال محل لها من اإلعراب" لوال"فالجملة بعد   

  
                                      

  ٢٠: العنكبوت سورة ) ١(
  ٤٤٣ابن هشام، ص : معنى اللبيب) ٢(
 ٤١/ ٢المبـرد،  : وفي المقتضـب  ١٨/ ١"حتى"سيبويه في باب : ورد شاهداً في الكتاب: قائله الفرزدق) ٣(

  ٢٠٦/،١الخليل بن أحمد الفراهيدي تحقيق فخر الدين قباوة، : وورد في الجمل في النحو
  ٣٦فخر الدين قباوة، ص: إعراب الجمل) ٤(
  ٣٧آل عمران اآلية  سورة )٥(
المتـوفى  . القاسمعبد الرحمن بن إسحق الناهوندي الزجاجي أبو : ورد شاهداً في الالمات: البيت لجرير) ٦(

  .١٣٠/،١م، ١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ٢هـ تحقيق مازن المبارك دار الفكر، دمشق، ط٣٣٧سنة 
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   :الجملة االعتراضيةـ ٣
  .)١("هي الجملة المعترضة بين شيئين إلفادة الكالم تقوية وتسديداً أو تحسيناً" 

أما االعتراض فهو كل كالم أدخل : "يأما جملة االعتراض عند البالغيين فه
وأما المعترض فيه فهو كل . في غيره أجنبي، بحيث لو ُأسقط لم تختل فائدة الكالم

كالم ُأدخل فيه لفظ مفرد أو مركب بحيث لو ُأسقط لبقي الكالم علـى حالـه فـي    
ذا فهذا ال محالة كالم مفيد وهو مبتدأ وخبر، فـإ ) زيد قائم(اإلفادة مثال ذلك قولنا 

جاز، وإذا أزلنا القسم، بقي األول على ) زيد واهللا قائم(أدخلنا عليه لفظاً مفرداً فقلنا 
  . )٢("فهذا حد المعترض فيه واالعتراض... وهكذا إذا أدخلنا كالماً مركباً: حاله

وهي تأتي لتحسين الكالم أو توضيحه فتكون ذات عالقة معنوية بالكالم الذي  
أن تكون : تقع الجملة االعتراضية في مواضع كثيرة منهاوقد . اعترض بين جزأيه

  : بين المبتدأ والخبر كما في قول الشاعر
قـاتلي   ) يـا بثينـة  (إذا قلت ما بي 

  
   )٣(من الوجد قالـت ثابـت ويزيـد     *

  :وقد تقع بين الخبر والمبتدأ مثل  
)  لفتىواأليـام يعثـرن بـا   (وفيهن 

  
ــوائح    * ــه ون ــوادب ال يمللن    )٤(ن

جملة اعتراضية ال محل لها مـن اإلعـراب   ) فتىواأليام يعثرن بال: (قولهف  
وبين المبتدأ المتأخر عـن خبـره   " فيهن"وقعت بين الخبر المقدم وهو شبه الجملة 

  "نوادب"وهو 
 :وقد تقع الجملة االعتراضية بين القسم وجوابه مثل

  )وما عمري علـي بهـين   (لعمري
  

   )٥(قـارع لقد نطقت بطـالً علـي األ    *
    

                                      

  ٤٤٦ابن هشام ص : مغني اللبيب) ١(
اإلمام يحيى بن حمزة بن  علي بـن إبـراهيم   : الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز) ٢(

  ١٦٧/ ،٢العلوي اليمني، دار الكتب العلمية، بيروت 
  ٦٨قائله جميل وأورده فخر الدين قباوة في كتابه ص ) ٣(
  ٤٤٦وفي المغني ص  ١/٣٤٠قائله معن بن أوس، ورد شاهداً في الخصائص ) ٤(
  ٤٤٩قائله النابغة الجعدي، ورد في مغني اللبيب ص ) ٥(
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  :وقد يأتي االعتراض لتحسين الكالم ومثاله
ومـن يعـش    الحياةِ  سئمت تكاليفَ

  
   )١(حوالً، ال أبـا لـك يسـأم   ثمانينَ   *

اد بـه التوكيـد أو   راعتراض فصل بين جملتين، وليس الم) ال أبا لك(فقوله   
يـاه  نما أورده على عادة العرب فـي إجـرائهم إ  إالتوضيح أو الدعاء بفقد األب و

  . )٢(نيمجرى المثل للتحسين والتزي
   :الجملة التفسيريةــ ٤

  :ولها حالتان .هي الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تليه
وتدخل على األسـماء،  ) أي(مقترنة بحرف تفسير، وللتفسير حرفان هما  -أ

وأشباه الجمل، فيكون ما بعدها عطف بيان وتدخل على الجمل فيكون مـا بعـدها   
قطعت بالمدية أي بالسكين، فشـبه  : لها من اإلعراب فمثال األولتفسيرية ال محل 
  .هي عطف بيان وهي جملة مفسرة وكاشفة لما قبلها" أي"الجملة التي بعد 

  :ومثال الثاني
وترمينني بالطرف أي أنت مـذنب   

  
   )٣(وتقليننــي لكــن إيــاك ال أقلــي  *

  ". ترمينني بالطرف"أتت مذنب هي تفسير لمعنى "فجملة   
وقد تأتي في بعض األحيان زائدة ففي اآليـة  " أن"حرف التفسير الثاني هو و
 �m��H��G��Fl: الكريمة

معناه نادينا يا إبراهيم والجملة بعـدها فـي   .  )٤(
ألنه بمعنى قال أو لفعـل محـذوف مقـدر    " نادى"محل نصب مفعول به ثان لـ 

  . )٥(قبلها

                                      

هللا بن يوسف بن أحمد عبد ا: زهير بن أبي سلمى ورد شاهداً في أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: قائله) ١(
  دار الفكر٢/٧، يوسف الشيخ محمد البقاعي، : هـ تحقيق٧٦١بن عبد اهللا بن هشام المتوفى 

  ٦٨قباوة ص : إعراب الجمل) ٢(
: وفي الجني الداني فـي حـروف المعـاني    ١/٤٢٧ابن جني : ورد شاهداً في المفصل: لم أعرف قائله) ٣(

هــ  ٧٤٩دي المصري المالكي المتـوفى  اهللا بن علي المرا القاسم بن عبد أبومحمد بدر الدين حسن بن
، وفي النحـو  ٢/٥٩٠،  :وورد في همع الهوامع في شرح جمع الجوامع٢٢٣/ ١تحقيق فخر الدين قباوة 

  ٥٥٧/ ٣: الوافي
  ١٠٤: الصافاتسورة ) ٤(
  ٨٤ينظر إعراب الجمل ص ) ٥(
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  :لفاءجملة جواب الشرط الجازم غير المقترن با ــ٥
إن، من، مهما، : وهي الجملة التي تكون جواباً إلحدى أدوات الشرط الجازمة

، أن، أي، ولم تقترن بالفاء الرابطـة للجـواب، وإذا   نكيفما، إذما، أينما، متى، أيا
  .)١(الفجائية

هي الواقعة جوابـاً لشـرط   : قال) ني اللبيبغم(ويعرفها ابن هشام في كتابه 
جازم ولم تقترن بالفاء وال بإذا الفجائية، فاألول جـواب لـو    غير جازم مطلقاً، أو

أمـا األول فلظهـور   ) تُإن تقم أقم، وإن قمتَ قم(ولوال ولما وكيف، والثاني نحو 
الجزم في لفظ الفعل، وأما الثاني فألن المحكوم لموضعه بالجزم الفعل، ال الجملـة  

  .)٢(بأسرها
  :ومن أمثلتها

  يقهومن يغتـرب يحسـب عـدواً صـد    
  

  
ــرِّ   ــن ال يك ــوم م نفسّــر   )٣(مه ال يك

    
  :جملة جواب القسمـ ٦

 )٤(والجمع أقسام، وتقاسم القوم تحـالفوا  ،القسم بتحريك القاف والسين اليمين
  .)٥(والقسم ضرب من الخبر يذكر ليؤكد به خبر آخر

فهي الجملة يجاب بها القسم الصريح أو المقدر الـذي دلـت   : أما عند النحاة
الالم الموطئة لجـواب القسـم، أو الم   : ويقصد بالقرينة اللفظية: قرنية لفظية عليه

ومـن أمثلـة القسـم    . التوكيد في الفعل المضارع المثبت المتصل بنون التوكيـد 

                                      

: بن عبدالمنعم بن محمد القاهري الشافعيشمس الدين محمد ا: شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب) ١(
-هـ١٤٢٣ ١عمادة البحث العلمي، المدينة المنورة، ط: الناشر.٥٩٨/ ٢تحقيق نواف بن جزاء الحارثي،

  م،  ٢٠٠٤
  .٤٦٠ابن هشام، ص: مغني اللبيب) ٢(
  .١٠٢فخر الدين قياوه، ص: إعراب الجمل: قائله زهير بن أبي سلمي) ٣(
  .٤٨١/ ١٢فصل القاف : ورابن منظ: لسان العرب) ٤(
  .دار الكتب الثقافية، الكويت، ١/١٨٣ :ستحقيق فائز فار: أبوالفتح عثمان بن جني: اللمع في العربية) ٥(
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��	���������������������m:الصريح قول اهللا تعالى��� l)ومنه  )١

��	�����������������������m:أيضاً قوله سبحانه l)ومـن  . )٢

  :أمثلته أيضاً
  فقلـــت يمـــين اهللا أبـــرح قاعـــداً

  
  

  )٣(ولو قطعوا رأسي لـديك وأوصـالي    
  :ومن أمثلة القسم أيضاً  

عنــي رســالة لغــتَلــئن كنــت قــد ب  
  

  
ــذب   ــك الواشــي أغــش وأك   )٤(لمبلغ

  :جملة صلة الموصولــ ٧  
هي الجملة التي تقع صلة السم موصول أو لحرف، والموصول هـو اسـم   

ومـن   )٥(الشيء بغيره وجعله من تمامه، إذ ال يتم معناه إال بالصـلة  مفعول وصل
فالذي في موضع رفع، والصلة ال محـل لهـا مـن    ) جاء الذي قام أبوه: (أمثلتها

  .)٦(اإلعراب
الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، األولى واللـواتي،  : وأسماء الموصول هي

  :التي تكون صلة للموصول ومن أمثلة الجمل. والالئي، وال، من، ما، ذا
   

                                      

  .٣٨النحل اآلية سورة ) ١(
  .٥٥الروم اآلية  سورة )٢(
: العربيةوورد اللمع في ٣٢٦/ ٢وورد المقتضب  ٥٠٤/، ٢أمرؤ القيس، ورد شاهداً في الكتاب، : قائله) ٣(

  ٤٨٧/ ١وفي المفصل ٢/٢٨٦وفي الخصائص  ١٨٦/ ١البن جني 
  .٩٠فخر الدين قياوة ص: إعراب الجمل وأشباه الجمل: قائله النابغة الجعدي) ٤(
الشيخ محمد الخضري على شرح المحقق الجليل ابن عقيل على ألفية بن مالـك، دار  : حاشية الخضري) ٥(

  ٩٦/ ١ ،)د ت ط(الفكر للطباعة 
  .٤٧١ابن هشام، ص: مغني اللبيب) ٦(
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ــه  ــت ل ــذي أمس ــك ال ــا المل ــا أيه   ي
  

  
  )١(رى وغـزة سـهلها واألجـرع   صب  

" الـذي "جملة ال محل لها من اإلعراب، ألنها صـلة  " أمست"فنجد أن جملة   
جملـة ال  " أضـالنا "فجملة  )٢( �m������������l:ومن أمثلتها قول اهللا تعالى

��:ومنها أيضاً قـول اهللا تعـالى  " الذين" محل لها من اإلعراب صلة السم الموصول
m�����®����¬��«l�)ال محل لها من اإلعراب صلة السـم  " يئسن"وجملة  )٣

  ".الالئي"الموصول 
  .ويشترط في الجملة الواقعة صلة للموصول، أن تكون خبرية ال إنشائية

  :ومن أمثلتها أيضاً. )٤(أو لعل أو عسى) ليت(ويجوز أن تتصدرها 
ــرام ن  ــي ل ــي  وإن ــل الت ــرة قب   ظ

  
  

  )٥(لعلي وإن شـطت نواهـا أزورهـا     
ويجب أن يكون في الصلة ضمير يعود على االسم الموصول وال يجـوز أن    

نحـو  : إال إذا كانت جملة قسم والضمير من جوابها" العائد"تخلو من هذا الضمير 
وإذا كـان االسـم   . )٦(��m¦��¥���¤���£��¢��¡��� l:قول اهللا تعـالى 
لضمير المتكلم أو مخاطب، جاز أن يراعي مطابقتـه للمبتـدأ أو    الموصول خبراً

  :االسم الموصول وذلك مثل
  وأنت التي إن شـئت اشـقيت عيشـتي   

  
  

  )٧(وأنت التي إن شـئت أنعمـت باليـا     
  

                                      

الحماسة البصرية ،باب ما قيل في الهجا ،علي بن أبي الفرج بن الحسن صـدر   ورد في: طيئةحقائل ال) ١(
 الناشر ،عالم الكتب بيـروت ،وورد فـي   ٢/٢٥٦الدين أبو الحسن البصري ،تحقيق مختار الدين أحمد ، 

  .١١٠فخر الدين فباوة ص: إعراب الجمل
  .٢٩صلت اآلية فسورة ) ٢(
  .٤الطالق اآلية سورة ) ٣(
  لمكتبة التوفيقية، مصر،ا٨٥/، ١ تحقيق عبدالحميد هنداوى : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع) ٤(
  ١٤٩/، ١، وفي شرح األشموني ١٢٢/ ١قائله الفرزدق ورد شاهداً في أوضح المسالك ) ٥(
  .٤٩األعراف اآلية سورة ) ٦(
  .١١٤رد في كتاب إعراب الجمل، صقائله مجنون ليلى و) ٧(



٣٧ 

 

وزعم بعض النحويين أن جملة صلة الموصول لها محل من اإلعراب فمنهم 
 )١(تجاً بأنها كالكلمة الواحدةمن كان يقول إن الموصول وصلته في موضع كذا مح

ويرى بعض النحويين إن صلة الموصول معربة بإعراب الموصول اعتقاداً مـنهم  
وهذا الكالم فيه شيء من . أنها صفة له ألنها تبينه كالجملة الواقعة صفات للنكرات

  .)٢(الضعف ألن أسماء الموصول معارف باتفاف
  :إلعرابالجملة التابعة لجملة ال محل لها من اــ ٨

وهي التي تكون تابعة لجملة قبلها في الحكم مطابقة له في اإلعراب ولـذلك  
أطلق عليه في العربية التابع، لمطابقته لها وال يتبع ما قبله إال ألنه له عالقة وثيقة 

  .)٣(ن التابع والمتبوع يكونان اسماً واحداً في الحكمإبه، إذ 
ل، عطـف البيـان والصـفة    العطف والبـد : والتوابع في المفردات خمسة

العطف والبدل، أما عطف البيان فإنه يضم إلى : ، وهي في الجمل اثنان)٤(والتوكيد
البدل ألنه منه، وأما الصفة فإنها ال تكون للجمل، ألن الجمل ال توصـف، وأمـا   
التوكيد فإنه ال يكون في الجمل إال لفظياً والتوكيـد اللفظـي ال أصـل لـه فـي      

فيه من الناحية اإلعرابيـة   )٦(��m�������������l: تعالىفقول اهللا )٥(اإلعراب
  .فتوكيد لفظي" أمهلهم"أما " مهل"جملة واحدة هي 

وإذا عطفت الجملة على ما ال محل له من اإلعراب فهي أيضاً مثله ال محل 
 )٧(��m��J��I��H��G��F��E��D��C��Bl:لها من اإلعراب نحو قول اهللا تعالى

أما إذا أبدلت الجملة مما ال محل لها كانـت مثلـه   " ننسخ" على" ننسى"إذا عطفت 

                                      

  .٤٧١ص : مغني اللبيب) ١(
  .١١٧فباوة ص: إعراب الجمل) ٢(
أبوبكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السـراج المتـوفى سـنة    : األصول في ا لنحو) ٣(

  الناشر مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ، ١٩/ ٢عبدالحسين الفتلي: هـ، تحقيق٣١٦
  ٣٩٠/  ٣عباس حسن  : الوافيالنحو ) ٤(
  .١٢٦إعراب الجمل وأشباه الجمل، فخر الدين فباوة، ص) ٥(
  .١٧الطارق اآلية سورة ) ٦(
  .١٦البقرة اآلية  سورة )٧(



٣٨ 

 

ويشترط فيه أن تكون أوفى من األولى في تأدية المعنى المراد نحـو قـول    )١(بدالً
ــالى ��m��W����V��U����T��S*����`������_��^��]��\��[����Z��Y:اهللا تع

l)ـ " يلق"هي بدل من جملة " يضاعف له العذاب"فجملة  )٢ ا فـي  وهي أوفى منه
   :ومن أمثلة ذلك أيضاً قول الشاعر. المعنى، فهي ال محل لها من اإلعراب

  
  

ــه  ــول ل ــدنااأق ــيمن عن ــل ال تق   رح
  

  
  )٣(وإال فكن في السر والجهـر مسـلما    

التي هـي ابتدائيـة ال محـل لهـا مـن      " رحلا"بدلت جملة ُأففي هذا البيت   
هي الجمل التي لها محـل  أما الجمل التي تحل محل المفرد وتؤول به ف. اإلعراب

  .من اإلعراب، وهي موضوع الدراسة والتطبيق في هذا البحث
  

 

                                      

  .٤٥٠معني اللبيب  ص) ١(
  .٦٩-٦٨الفرقان اآليات سورة ) ٢(
  ٢٠٧/  ٥في خزانة األدب لم يذكر قائله ورد شاهدا) ٣(
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٣٩ 

 

  الفصل الثاني
  اجلمل التي هلا حمل من اإلعراب

  الجملة الواقعة خبراً: المبحث األول
  الجملة الواقعة حاالً: المبحث الثاني
  الجملة الواقعة مفعوالً به : المبحث الثالث

  
   



٤٠ 

 

  اإلعراب الجمل التي لها محل من
ـ   ت ال يكون للجملة محل من اإلعراب إال إذا وقعت في موقع المفـرد، وحلّ

إذا انسلخت عن جمليتها وجاز تأويل مضمونها بمفـرد أو   )١(محله، وقُدرت به أي
فإذا كان ذلك وأمكن حذفها وإحالل المفرد محلها فلهـا إعرابـه فـي    . نابت منابه

  .الرفع، أو النصب، أو الجر، أو الجزم
لزم تقـديرها بـالمفرد،   التي لها محل ال ي أن كون الجملة )٢(عم الرضيوز

وأما الجمل التي هـي  : ")٣(وقال ،موقعاً يصح وقوع المفرد فيه تقعوإنما يعنى أنها 
خبر المبتدأ أو ما أصله الخبر، كخبر كان وثاني مفعولي ظننت، والحال والصـفة  

حل من اإلعراب على كونها بتقدير فليست بتقدير المفرد وال دليل في كونها ذات م
  ".المفرد

من  أما المفرد الذي تحل محله الجملة، وتقع في موقعه أو تقدر به فهو واحد
  :ثالثة

تقدر الجملة بالمصدر إذا وقعت موقعه من الكالم بدون حرف : المصدر -١
" تقـوم :فجملـة   )٤(��m����������������l:مصدري سابك نحو قول اهللا تعالى

حين قيامك وتحل الجملـة محـل المصـدر إذا    : مصدر فعلها فيكون التقديرتقدر ب
كانت في موقع المبتدأ، أو الفاعل أو المستثني أو المضاف إليه ويكون ذلـك فـي   

  .الجمل الواقعة خبراً أو مفعوالً به أو التابعة لمفرد أو لجملة لها محل من اإلعراب
المفعول أو الصفة المشبهة من  تقدر الجملة باسم الفاعل أو اسم: المشتق -٢

��m���T:منها في الكالم فمن األول قول اهللا تعـالى  دالمشتقات إذا وقعت مع واح

�������W��V��Ul)ومن الثاني قول اهللا " باكين"باسم الفاعل " يبكون"تؤول فيه  )٥
                                      

 ١٣٨ص الجمل اهوأشب الجمل إعراب ) ١(

 .٢٥٩ /٢ الكافية شرح ) ٢(

 .٢/٣١٣ الكافية شرح ) ٣(

 .٤٨اآلية الطور سورة ) ٤(

 .١٦اآلية يوسف سورة ) ٥(



٤١ 

 


��	��������������������������������m:تعالى وتبارك�����l)١( 
�����������������������:ومن الثالث قول اهللا عز وجـلً ". ملعونون"فيه باسم المفعول  "لُعنوا"تؤول جملة 

�m��R��Q��P��O��N��M��L���K��Jl)فيه بالصفة " يحزنون"تؤول جملة  )٢
  ".حزينون"المشبهة 

وتحل الجملة محل المشتق إذا كانت في موقع الخبر، أو الحال وقد يكون ذلك 
  .به أو التابعة لمفرد أو لجملة لها محل من اإلعراب في الجمل الواقعة مفعوالً

تقدر الجملة بالفعل المضارع إذا وقعت موقعه ويكون ذلـك فـي   : الفعل -٣
  :ومنه قول جميل بثينة" إذا"جواب الشرط الجازم المقترن بالفاء أو 
  فمن يعطَ في الدنيا قريناً كمثلهـا 

 

  فذلك في عـيش الحيـاة رشـيد    *
فيكـون مجزومـاً،   " يرشـد "بالفعل المضارع " ذلك رشيد" فتؤول فيه جملة 

  .والجملة التي حلت محله هي في محل جزم
كون لها إعرابه فهي عند الجمهور سـبع،  يأما الجمل التي تقوم مقام المفرد و

عها أبوحيان وتوسع فيهـا حتـى جعلهـا ثالثـاً     وقد فر. )٣(وعند ابن هشام تسع
الواقعـة  : )٥(قوا نطاقها واقتصروا على ثالثد ضيأما علماء البيان فق. )٤(وثالثين

  .خبراً أو صفة أو حاالً، وما دون ذلك ليس عندهم له محل من اإلعراب

                                      
 .٢٣اآلية النور سورة ) ١(

 .٣٨اآلية البقرة سورة ) ٢(

 .٤٧٧/ ١ هشام البن اللبيب مغنى ) ٣(

 ١٣٨ص الجمل وأشباه الجمل إعراب ) ٤(

 .١٣٠ /٢ هـ،١٣٠٥،القاهرة، المغني،الشمني ىعل الكالم من المنصف) ٥(



٤٢ 

 

  املبحث األول
  اجلملة الواقعة خرباً 

  :الخبر لغة
والخبر ما ينقل ويحـدث بـه   ،هو النبأ وخبرته وأخبرته، ويجمع على أخبار 

الصدق والكذب لذاته وجمعه أخبار وجمع الجمـع   قوالً أو كتابة، وهو قول يحتمل
  )١(.أخابير

  :أما اصطالحاً
  : هو الجزء المكمل للفائدة كما قال ابن مالك

  الجزء المـتمم للفائـدة  : والخبر 
 

ــادي شــاهدة  * ــر واألي ــاهللا ب   ك
. ويتمم معناهـا األساسـي  ،وبمعنى آخر اللفظ الذي يكمل الجملة مع المبتدأ  

لى مفرد، وجملة وشبه جملة، وما نحن بصدده اآلن هو مـا كـان   وينقسم الخبر إ
  .جملة

فالجملة تكون خبراً للمبتدأ كما يكون المفرد إال أنها إذا وقعت خبـراً كانـت   
محلها الرفع إذا كانت للمبتدأ أو للحرف المشـبه  ، )٢(نائبة عن المفرد واقعة موقعه

والجملـة  . للحرف المشبه بـه  أو ،بالفعل، والنصب إذا كانت خبراً للفعل الناقص
وقد تكون فعلية نحو قـول اهللا   ،اهللا فضله عظيم: الواقعة خبراً قد تكون اسمية نحو

بحرف عامـل،   صدرةويدخل في االسمية الم )٣(��m����������������l:تعالى
بحرف عامل فـي المبتـدأ    ةل اإلخبار بجملة مصدرفمثا )٤(أو اسم معمول للشرط

������������m:وقولـه تعـالى   )٥(�m������������������l:قول اهللا تعالى

                                      
 .٣٨٢ /١" ر ب خ" مادة المحيط القاموس ) ١(

 .٨٨ /١ المفصل شرح ) ٢(

 .١٣اآلية الشورى سورة ) ٣(

 ١/٨٨ مفصلال شرح ) ٤(

  .٢٥٥اآلية البقرة سورة ) ٥(



٤٣ 

 

������������������	��
���l)فنجد في هذه اآلية الكريمة الخبر جملـة   )١
  ".إنّا ال نضيع أجر المصلحين"وهو 

اهللا من يطعـه يـنجح   : رة باسم معمول للشرطشرطية مصدبومثال اإلخبار 
عطكاهللا  ،رة بحرفومثال اإلخبار بجملة شرطية مصدومثال اإلخبار  .إن تسأله ي

من يهد فال مضل لهاهللا: رة باسم معمول للشرطبجملة شرطية مصد .  
نوع اإلعراب فمنها مـا هـو فـي     إلى حسبوالجملة التي تقع خبراً تنقسم 

  :موضع رفع وله أقسام
  :أن تقع خبراً للمبتدأ وذلك قول الشاعر: األول

  منـدمٍ  والت سـاعةَ  ندم البغـاةُ 
 

  )٢(مرتـع مبتغيـه وخـيم    غيوالب *
  ".البغى"جملة اسمية في محل رفع خبر للمبتدأ " مرتع مبتغيه وخيم"فجملة  

  )٣( .التي لنفى الجنس المعرب اسمها" ال" أن تقع خبر: الثاني
  :وأخواتها نحو قول الشاعر أن تقع خبراً إلن: الثالث
رة فأصــبنهامنــه غُــ صــادفن  

 

  )٤(هاسـهام  إن المنايا ال تطـيشُ  *
  .اسمها" المنايا"و" إن"في محل رفع خبر " ال تطيش"فنجد جملة  
  :ومنها ما هو في موضع نصب وهو أقسام

يخرج "يخرج أبوه، فجملة  كان زيد: أن تقع خبراً لكان وأخواتها نحو: األول
  ".زيد"في محل نصب خبر كان واسمها " أبوه

                                      
 .١٧٠اآلية األعراف سورة ) ١(

 عقيل ابن شرح في شاهدا ،وردالكناني مالك بن للمهلهل وقيل طلحة بن عيسى بن محمد قائله ) ٢(
 ١/٢٦٠ –:العربشذور الذهب في معرفة كالم  شرح و، ١/٣٢٠
 مصطفى. د: تحقيق هـ،٧٤٥ سنة ت القرناطي، يوسف بن محمد حيان ألبي الضرب ارتشاف ) ٣(

 .٣٧٥ / ٢. م١٩٨٧ ،١ط المدني، مطبعة القاهرة، النحاس، أحمد

� ٥٥٧ ص األنباري بكر ألبي الجاهليات الطوال السبع القصائد شرح ربيعة أبي بن للبيد البيت ) ٤(
يوسف، أبو محمد، جمال الدين،  بنقطر الندى وبل الصدى   عبد اهللا بن يوسف بن أحمد بن عبد اهللا   وشرح

: الطبعةالقاهرة : الناشر ،١/١٦٧محمد محيى الدين عبد الحميد: المحقق) هـ٧٦١: المتوفى(ابن هشام 
 ،١٣٨٣عشرة، الحادية 



٤٤ 

 

" ومـا "زيـد أبـوه منطلـق،    ما : الحجازية نحو" ما"أن تقع خبراً ل: الثاني
الحجازية ترفع االسم وتنصب الخبر عند أهل الحجاز وأهل تهامة وقيل أهل نجـد  

ـ   في" ليس"ألنها أشبهت ؛أيضاً، وإنما عملت  اً، النفي وفي كونها لنفي الحـال غالب
األول تأخير خبرها فلو تقـدم  : وفي دخولها على جملة اسمية ولعملها ثالثة شروط

بطـل  " بإال"لو انتقض النفي وبقاء النفي : الثاني. مذهب الجمهوربطل عملها هذا 
ال : الثالـث  )١(��mk��j��i��h��g��f����e����d��c l:عملها كقول اهللا تعالى

  )٢( .ما إن زيد قائم: الزائدة لشبهها بالنافية مثل" إن"تدخل عليها 
النافية " إن"جد ون ،إن زيد سافر أخوه: النافية نحو" إن"الثالث أن تقع خبراً ل

ترفع االسم  وتنصب الخبر وفي هذا خالف، منعه أكثر البصريين، وأجازه  ةالعامل
واختلف النقـل عـن   ،وابن السراج والفارسي وأبوالفتح  ،الكسائي وأكثر الكوفيين

  )٣( .سيبويه والمبرد
وقد يعرض لها ،وقوعها خبراً من الجمل، هي الجملة الخبرية  يهوالمتفق عل

وتكـون الجملـة   . )٤("قـد "و" حتـى "و" بل"عليها و" لكن"يسوغ ذلك كدخول ما ال 
فيمتنع وقوع الجملة غير الخبرية خبراً وذلك جملة النداء نحو زيـد يـا    )٥("ندائية"

  .أخاه
ومنعها ابن األنباري ألنهـا ال   )٦(وإذا كانت الجملة طلبية جاز وقوعها خبراً

 خبراً إجماعاً وال يحتمل ذلك قـال يقع  بأن المفرد ورد. )٧(تحتمل الصدق والكذب
  :الشاعر

   

                                      
 .١٤٤اآلية عمران آل سورة ) ١(

 .٣٩٩ ص اللبيب مغنى ) ٢(

 .٢٣٩ ص   ،المعاني حروف في الداني الجني ) ٣(

 .٤٩ /٢ الضرب ارتشاف ) ٤(

 .١٧٤ /١:   ريالخض حاشية)  ٥(

 .٤٦ /١ الضرب ارتشاف ) ٦(

 ٣٦٨ /١ ج الهمع انظر ) ٧(



٤٥ 

 

يسـلو  من عيل صبره كيفَ قلب  
 

* ــار لوعــة   )١(وغــرام صــالياً ن
 

  

ضـربه  ار نحو زيـد  إذا وقعت خبراً، فالقول قبلها مقد: )٢( وقال ابن السراج
  )٣( .ر هو الخبر المذكورضربه وذلك المقداأقول لك : على تقدير

بـان اهللا   ورد )٤(ية جاز وقوعها خبراً خالفـاً لثعلـب  وإن كانت الجملة قسم
��m��i��h��g��f: )٥(��m�������������� l:تعالى قـال 

jl)الذين"فجملة القسم المحذوفة وهي إنشائية قسمية في محل رفع خبر  )٦ "
  .اهللا تعالى أعلموفي اآليتين الكريمتين 

خبـراً باتفـاق    وإن كانت الجملة فيها عامل في ظرف مستقبل جاز وقوعها
زيـد سـيقوم   : زيد يقوم غداً، واختلفوا في الداخل عليه حرف تنفيس نحـو : نحو

  )٧( .وأجاز ذلك الجمهور ومنعه بعض المتأخرين؛
ا أن تكون متّوالجملة الواقعة خبراً إمأن تكون هي المبتدأ : حدة بالمبتدأ معنى

تكون مشـتملة  : ائدة معه أيقت إلتمام الفيحاوية معنى المبتدأ الذي س ،في المعنى
  )٨( .على معناه

ومنـه ضـمير    ،وذلك ما كان خبراً عن مفرد يدل على جملة حديث وكالم
الشأن والقصة والمضاف إلى الحديث أو قوله، والجملة إن كانت نفس المبتدأ فـي  

  : المعنى لم تحتج إلى ربط نحو
  

                                      
 .١/٣٦٨ الهمع في شاهدا ورد قائله يذكر لم البيت ) ١(

 المشـاهير،  األئمة أحد كان السراج؛ بابن المعروف النحوي  سهل بن السري بن محمد بكر أبو ) ٢(
  ٣٣٩/  ٤  األعيان وفيات األصول، منها النحو في تصانيف له

 .٣١٥ /١ الهمع ) ٣(

 .٤٩ /١ الضرب ارتشاف نظري ) ٤(

 .٦٩اآلية العنكبوت سورة ) ٥(

 .٩اآلية العنكبوت سورة ) ٦(

 .٤٩ /٢ الضرب ارتشاف انظر ) ٧(

 .٥٠ /٢ الضرب ارتشاف ،١٧٥ ص ١ ج الخضري حاشية انظر ) ٨(



٤٦ 

 

  )١(].اهللاأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي ال إله إال [ �قوله  
فالبد لها من روابط وروابـط المبتـدأ   المبتدأ نفسه وإذا لم تكن الجملة تعنى 

  :عديدة منها
زيـد قـام   : الضمير الراجع إلى المبتدأ وشرطه أن يكون مطابقاً له نحو -١
السمن منوان بدرهم والتقدير منوان منـه  : وقد يكون الضمير مقدراً نحو )٢(غالمه
  .بدرهم

��m�����´��³���²:المبتدأ نحو قوله عز وجّل اإلشارة إلى -٢

º��¹��¸��¶ l)وقول اهللا تعالى )٣:��m����¦��¥���¤��£��¢

®���¬��«��ª�������©��¨��§ l)٤(.  
إعادة المبتدأ بلفظه وأكثر ما يكرر المبتدأ بلفظه في مواضـع التضـخيم    -٣

ـ  )٦(��m��w����v��u��t��sl:نحو قول اهللا تعـالى  )٥(والتهويل ه جـل  وقول
  :ونحو قول القائل )٧(��m������£��¢����������l:وعال

  شيء تَالمو يسبقُ ال أرى الموتَ
 

  )٨(ذا الغنى والفقيـر  نقّص الموتُ *
  .للتهويل" ذكر الموت"ونجد الشاعر كرر  

                                      
" الحـج  جامع باب" الحج في أيضاً ورواه ٢٣٢ رقم حديث" القرآن كتاب" الموطأ في مالك رواه ) ١(

 .٢٤٦ رقم حديث

 .٣١٦ /١ الهمع انظر ) ٢(

 .٣٦اآلية األعراف سورة ) ٣(

 .٤٢آليةا األعراف سورة ) ٤(

 .٣١٩ /١ والهمع ١٧٦ /١ الخضري وحاشية ٦٥٠ ص اللبيب مغنى انظر ) ٥(

 .٢٧اآلية الواقعة سورة ) ٦(

 .٢-١اآليات الحاقة سورة ) ٧(

 ،٦٢ /١ وسـيبويه  ٦٥٠ ص المغنـى  الصـلت،  بن ألمية وينسب العبادي زيد بن عدي قائله ) ٨(
 .٨٧٦ ص المغنى وشواهد ١٨٣ /١ الخزانة



٤٧ 

 

أن يكون في الجملة الواقعة خبراً ما يدل على عمـوم يشـتمل المبتـدأ     -٤
في فاعـل نعـم اسـتغراقية    " ال" ن األصح أنزيد نعم الرجل أي أل: وغيره نحو
قالـه  ما ا على كونها عهدية فالرابط إعادة المبتدأ بمعناه بناء على أم ؛فتشمل زيداً

  :ومن الربط بالعموم قول الشاعر. )١(األخفش
 مالـك أال ليت شعري هل إلى أم  

 

* ٢(عنها فال صـبر  سبيٌل فأما الصبر(  
  :وكقول القائل 

ــا ــا القت ــاَل ُلفأم ــديكم ال قت   ل
 

  )٣(المواكب ولكن سيراً في عراضِ *
خبر ربطت بعموم النكرة ) ال قتال(و) ال صبر(فالصبر والقتال مبتدأ وجملة  

  .المنفية
أن يعطف بفاء السببية جملة ذات ضمير علـى جملـة خاليـة منـه أو      -٥
معطوفـة   بمعنى أن يقع بعد جملة الخبر الخالية من الرابط جملة أخرى ؛بالعكس

»��������¬��®�������m��´��³���²��±��°:عليها بالفاء نحو قوله سبحانه وتعالى

¶�������� l)٤(.  
  :وقول الشاعر

وإنسان عيني يحسر تـارةً  الماء  
 

  )٥(فيبدو وتـارات يجـم فيغـرقُ    *
" يحسـر "المتضمنة ضميراً يعود إلى اإلنسان على جملة " يبدو"عطف جملة  

ير فصارت الجملتين كالشيء الواحد ولذلك صح إعـراب جملـة   الخالية من الضم
  .خبراً لإلنسان" يحسر"

                                      
 .١٥٦ /١ الخضري اشيةح انظر ) ١(

 .٦٥٠ ص المغنى وفي ٤٥٢ /١ الخزانة وفي ١٣٤ ص ديوانه في ميادة البن البيت ) ٢(

 وشرح ٨ ص والمغنى ١٤١ /٢ عقيل ابن ،٢١٧ /١ الخزانة المخزومي، خالد بن الحارث قائله ) ٣(
 .١٧٧ ص المغنى شواهد

 .٦٣اآلية الحج سورة ) ٤(

 .٦٥١ ص المغنى وفي ٣١٩ /١ الهمع وفي ١٩٢ /٢ لخزانةا فيلم يسم قائله وهو  البيت ) ٥(



٤٨ 

 

زيـد  : "وحده نحـو  )١(عطف الجملة المذكورة بالواو وأجازها ابن هشام -٦
ومنعه الجمهور ألنها إنما تكون للجمع في المفـردات ال فـي   " قامت هند وأكرمها
  )٢( .ن يقوم ويقعدهذان قائم وقاعد، دون هذا: الجمل بدليل جواز

شرط يشتمل على ضمير مدلوله على جوابه بالخبر أي أن يقع بعد جملة  -٧
الخبر الخالية من الربط أداة شرط حذف جوابه للداللة الخبر عليـه وبقـى فعـل    

وأجاز " ن قامإزيد يقوم عمرو "الشرط مشتمالً على ضمير يعود على المبتدأ نحو 
  )٣( .عن السيوطيالزجاج وابن هشام وهو المختار 

كنية " أبوعبداهللا"إذا كان " زيد جاءني أبوعبداهللا: "إعادة المبتدأ بمعناه نحو -٨
������������m:مستدالً بنحو قوله تعالى )٤(له أجازه األخفش أبوالحسن

������������������	��
���l)الـربط  : والجمهور منعوا ذلـك وقـالوا   )٥
  .العموم

  اًلجملة الواقعة خبرلنماذج  
  أال أبلــغ أبــا ســفيان عنِّــي -١
 

ــوفٌ * ــت مج ــب فأن ــواء نخ   ه
ــيوفنا   ــأن س ــداً"ب ــك عب   "تركت

 

* ٦(سـادتها اإلمـاء   د الـدارِ وعب(  
" تركتـك عبـداً  "هو في صدر البيت الثاني وهو أن الجملة الفعليـة  : الشاهد 

وهي مضافة إلـى ضـمير   " سيوف"واسمها هو " إن"وقعت في محل رفع خبر لـ
المطلب بأنه مجوف  سفيان بن الحارث بن عبد وهنا يصف الشاعر أبا. ينالمتكلم
  .وجبان

                                      
 .٣٢٠ /١ والهمع ٦٥٠ ص المغنى ) ١(

 .٦٥١ ص المغنى انظر ) ٢(

 .٣٢٠ /١ الهمع ) ٣(

 .٣٢٠ /١ والهمع ٦٥٠ ص المغنى انظر ) ٤(

 .١٧٠اآلية األعراف سورة ) ٥(

  ،٤/٣٠٠الدال فصل العرب نلسا، والحجابة والسقاية اللواء لهم كان قريش بطون من: عبدالدار ) ٦(
دار الفكـر العربـي بيـروت    ١٢ ص شرح وتحقيق ،جمانة يحي الكعكي ثابت، بن حسان ديوان

 .م٢٠٠٣الطبعة األولى



٤٩ 

 

  : ومن هذه الجمل قول حسان
 وأحسن  قـط عينـي   منك لم تـر  
 

  )١( .النسـاء  منك لم تلد وأجمُل  *
ــتَ -٢   ــرا خُلق ــلِّ  مب ــن ك ــبٍ م   عي

 

 

ــتَ   ــد خُلق ــك ق ــاء  كأنّ ــا تش   كم
وكاف " كأن"ع رفع ألنها خبراً لفي موض" تقد خُلق"جاءت فيه الجملة الفعلية  

اسمها والجملة الفعلية هنا فعلها ماضٍ بني للمجهول وجـاء مسـبوقاً    الخطاب هو
  .والتاء التي للمخاطبة هي في محل رفع نائب فاعل" قد"بـ

  :ومن هذا النوع أيضاً لوله
    إنِّــي حلفــتُ يمينــاً غيــر كاذبــة  

 

 

ـ     )٢(ي أصـحاب لو كان للحارث الجفنّ
وقعت في محل رفـع خبـر   " حلفت يميناً"هو أن الجملة الفعلية : فالشاهد فيه 

لة فعلها مـاضٍ والفاعـل فيهـا هـو     والجم" الياء"التي اسمها هو الضمير " إن"ل
البيت هو الحارث بن  والحارث المقصود في. المتكلم ويميناً مفعوالً به" ت"الضمير

زيمـة أدركـت   سان أن يدافع عن هاني أحد ملوك غسان يحاول حأبي شمر الغس
  .حروبهالحارث في 

ــأسٍ    ٤ ــد ي ــا بع ــي أتان ــرة نب   وفت
 

 

 من الرسل واألوثان ٣(في األرض تُعبد(  
وقعت في محل رفع خبراً للمبتـدأ  " أتانا"نجد في هذا البيت أن الجملة الفعلية  

ل للفعـل  في محل رفع فاع" نا"والضمير " أتى" وهي جملة فعلية فعلها ماضٍ" نبي"
بالنكرة ،إمـا أن   ءبتداونرى هنا أن المبتدأ نكرة، ويبدو لي أن الذي سوغ لال "أتى"

هناك وصفٌ محذوف، وهذا أمـر   يكون نُّزلت النكرة منزلة المعرفة،أو أن يكون

                                      
 .١٣ ص ،ثابت بن حسان ديوان ) ١(

 .٢٠ ص حسان، ديوان ) ٢(

 .٤٥ ص األنصاري، ثابت بن حسان ديوان ) ٣(



٥٠ 

 

وطائفةٌ "،ألن الوصف قد يكون تقديرياً ال لفظياً  ونظير ذلك قول اهللا تعالى  ١جائز
الفترة ما بين كل رسولين " :أسيأتانا بعد "حسان بقوله  وقصد ٢"فُسهم قد أهمتهم أنْ

ت في تلـك  شتهراو. ن الذي انقطعت فيه الرسالةمن رسل اهللا عز وجّل من الزما
  .الفترة عبادة األصنام

  :في محل رفع خبر أيضاً قولهالواقعة ومن الجمل 
  ويعلـــم أكفـــائي مـــن النـــاسِ -٥
 

 

 ٣(الحامي الذمار المناجد أننِّي أنا الفارس(  
وقعت في " أنا الفارس"والشاهد فيه هو أن الجملة االسمية من المبتدأ والخبر  

أنه : ومعنى هذا البيت" ياء المتكلم"والتي اسمها هو الضمير " إن"محل رفع خبراً ل
يقصد هو الفارس المقاتل الشجاع وقيل السريع اإلجابة إلى ما دعي إليه خيراً كان 

  :شراً ومنه قولهأم 
٦- ــوم ــان الق ــ وك ــد ولّ ــاًق   وا جميع
 

 

  )٤(التليـد  ولم يلـوا علـى الحسـبِ    
" كـان "وقعت في محل نصب خبراً ل" قد ولوا"أن الجملة الفعلية : الشاهد فيه 

والـواو التـي   " قد"والجملة الفعلية فعلها ماضٍ مسبوق ب" القوم"والتي اسمها هو 
شاً قد انهزموا جميعاً وولوا ولم يراعوا مجـدهم  إن قري: للجماعة هي الفاعل يقول

  .وشرفهم ولم يكترثوا للعار الذي لحق بهم
  
  

                                      
  ١١٠شرح بن عقيل على ألفية بن مالك ص، )١(
  ١٥٤ ورة آل عمرانس )٢(
 العـرب  لسـان حمايته، يحب ما كل عن المدافع الحقيقة حامي: الذمار حامي نظرائي،: أكفائي ) ٣(

/  ٩نجـد  بـاب  العـروس  تـاج  النجـدة،  السـريع )المعين(: : لمناجدا ٣١٢/  ٤ الذال ،فصل
 .٦٣ ص  الديوان:٢١٢

 .٧٢ ص حسان ديوان)  ٤(



٥١ 

 

  :�ومن هذا النوع قول حسان
ــر -٧ ــمية أُّ  ءاًوإن ام ــت س ــكان هم  
 

 

 لـغ الجهـد   مغلـوبٍ  وسمراء١(إذا ب(  
ومعموليها وقعت في محل رفع " كان"هو أن الجملة االسمية من : الشاهد فيه 

وسمية التي وردت في البيت هي سـمية أم أبـي   " امرأ"والتي اسمها " إن"خبراً ل
سفيان بن الحارث وهي أم ولد، وسمراء أم أبيه الحارث بن عبـدالمطلب وهـي   
أيضاً أم ولد، وقوله إذا بلغ الجهد فالجهد المشقة وبلغ أما قرأتها بصـيغة الفعـل   

: غة الفعل المبني للمجهول فتُقـرأ المبني للمعلوم أي إذا بلغ الجهد أقصاه وأما بصي
لغ الجهدومنه أيضاً قوله .ب:  
  بيوتــه حــوَل ه األدنــونجيرانُــ ٨
 

 

  )٢(غــدروا ورب البيــت ذي األســتار 
وقعت في محل رفع خبـراً  " غدروا"نجد في عجز البيت، أن الجملة الفعلية  

والضمير . ماعةوفعلها فعل ماض وفاعلها هو الواو التي للج" جيران"للمبتدأ وهو 
والبيت من أبيات قيلت فـي   �يرجع إلى سيدنا عثمان بن عفان" جيرانه"الذي في 

  :رثائه ومن هذا النوع من الجمل قوله
  يــا حــارِ مــن يغــدر بذمــة جــاره -٩
 

 

ــدر   ــم يغ ــداً ل ــإن محم ــنكم ف   )٣(م
والتي اسـمها  " إن"في محل رفع خبراً ل" لم يغدر"وردت فيه الجملة الفعلية  

والحركة التي في آخره هـي  " لم"والجملة هنا فعلها فعل مضارع منفي ب" مدمح"
هنا منـادى مـرخم   " حار"و �والفاعل ضمير مستتر راجع للنبي ةضرورة شعري

  :�ومنه قول .وهو الحارث بن عوف المري" حارث"أصلها 
  
  

                                      
 .٨١ ص ديوان حسان    ) ١(

 .٩١ ص  ،السابق جعالمر ) ٢(

 .١٠٥ ص حسان ديوان   ) ٣(



٥٢ 

 

١٠- الــذوائب وإخــوتهم مــن فهــرٍ إن  
 

 

 ــد بي ــوا ســنةًق ــاسِ ن ــعتُ للن   )١(تب
" إن"وقعت في محل رفع خبـراً ل " ينوابقد "هو أن الجملة الفعلية : شاهد فيهال 

التي تفيد التحقيق " قد"والجملة فعلها فعل مضارع مسبوق ب" الذوائب"والتي اسمها 
ضـر  فهر بن الن: وفهر المذكور في البيت هو. وواو الجماعة في محل رفع فاعل

  .والذوائب من فهر هم المهاجرونتهم األنصار ابن غالب بن كنانة ويقصد بإخو
ومن خالل دراستي لهذا الديوان وجدتُ أن الجمل التي تقع في محـل رفـع   
خبر كثيرة سواء أن كانت جمل اسمية أو جمل فعلية بمختلف أنواع األفعال التـي  

  .تتصدر هذه الجمل

                                      
 ثابـت  بن حسان ديوان ٢/٤١٧ ذأب باب  العروس ،تاجالشيء أعلى وهي ذؤابة جمع: الذوائب ) ١(

 .١٢٦ ص



٥٣ 

 

  املبحث الثاني
 
ً
  اجلملة الواقعة حاال

وفـي  . )١(حسـنة  حسن وحـالٌ  حاٌل :قالث فير ويؤنّالحال صفة الشيء يذكّ
رنحو  المنتصب للداللة على هيئة )٢(لةف بأنه الوصف الفضاصطالح النحويين، ع

  :قول عنترة
ـ    فُمتى ما تلقنـي فـردين ترج  

 

ــفُ * ــطارا  روان ــك وتس   )٣(آلتي
وتقع الجملة موقع الحال والبد فيها مـن رابـط،   . واألصل في الحال اإلفراد 

لة الواقعة حاالً، هي الجملة التي تبين هيئة صاحبها، ومحلها ويمكن القول إن الجم
فنجد فـي هـذا    )٤("أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد: "�النصب نحو قوله

الحديث الجملة االسمية من المبتدأ وخبره وقعت موقع الحال والـرابط فيهـا هـو    
جب فال تقـع جملـة   تقع الحال جملة خبرية خالية من دليل استقبال أو تعو." الواو"

  ".ال"أو " لن"أو " سوف"طلبية وال تعجبية وال مسبوقة بالسين أو 
ز الفراء وقوع جملة األمر تمسوجدتُ"كاً بنحو وجو على  )٥("تقلهأخبر  الناس

  )٦( .تقدير مقوالً فيهم
فقيل بلـزوم  " فعل هذا إن جاء زيدا: "وتكون الحال أيضاً جملة شرطية نحو

وال تخلو الجملة الواقعة حاالً من أن تكـون   )٧("تلزم وعليه ابن جنِّي الواو وقيل ال
  اسمية أو

                                      
 بابغريب الشرح الكبير أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس  في المنير المصباح ) ١(

 .بيروت –العلمية  المكتبة: الناشر.١٥٧ / ١حول 

 .٤٢٩ /١ الخضري حاشية ) ٢(

 .٥٥ /٢ المفصل شرح ) ٣(

 .٤٨٢ رقم حديث ٢٠٠ ص الثاني المجلد الصالة كتاب سلم،م  صحيح ) ٤(

 أخبـر " وقولـه  الدرداء أبي إلى ونسبه الزبيدي رواه نبوي حديث هو" تقله أخبر الناس وجدت" ) ٥(
 .٨٩ /١ ،األمثال جمهرة في عسكريال أبوهالل قاله األمثال مجرى جرى" تقله

 .٢/٢٤٧ الهمع انظر ) ٦(

 .٢٤٨ /٢ الهوامع همع ) ٧(



٥٤ 

 

  
  
  :نحو قول امرئ القيس )٢(، فإن كانت اسمية اقترنت بالواو)١(فعلية 

في وكناتهـا  وقد أغتدى والطير  
 

*   قيـد األوابـد ٣(هيكـل  بمنجرد(  
حاالً مع " في وكناتهاوالطير "فالشاهد في هذا البيت أنه جعل الجملة التي هي  

  وقد تكتفي بالضمير العائد على صاحب الحال . خلوها من العائد إلى صاحب الحال
وقد يكون الرابط الضمير والـواو معـاً    )٤("مررت بزيد على يده باز: "نحو قولك

فإن خلت الجملة االسمية مـن الضـمير    )٥("جاء زيد وهو ناوٍ ورحلة"نحو قولك 
  : ويتعين الضمير في الجملة المؤكدة مثل قول الشاعر. )٦(لزمتها واو الحال

 )مكانه  قد علمتُ(هو : والشاهد فيه)٧( .مكانه قد علمتُ خالي ابن كبشةَ
  وقعت موقع الحال وارتبطت بالضمير 

هو زيد الشك فيه فال يجوز االقتصار على الواو وال دخولهـا مـع   : وقولك
  .الضمير

ة الفعلية المصدرة بمضارع مثبت مجرد مـن  ويتعين الضمير أيضاً في الجمل
��:نحو قول اهللا تعالى )٨("أو"أو بعده " ال"أو منفى ب" قد" �

                                      
 .٦٥ /٢ المفصل شرح ) ١(

بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي األصل، الجرجاني الدار  أبو اإلعجاز دالئل ) ٢(
  دار المدني بجدة -مدني بالقاهرة مطبعة ال: الناشر رفه بومحمود محمد شاكر أ: المحقق)هـ٤٧١: المتوفى(

 .١٤٢ /١ص م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣الثالثة : الطبعة

 .٦٦ /٢ المفصل شرح ) ٣(

 .٦٥ /٢ المفصل شرح ) ٤(

 .٤٤٧ /١ الخضري حاشية ) ٥(

 .٧٣٥ /٢ الجزولية المقدمة شرح ) ٦(

�ب ا����ل  ورد ���ه�ا 	�� ه��
 ا��ا��
 	�� ��      .أعمـامي  ورهطه يزيد وأبو وعجزه القيس المرئ هو ) ٧(

 ����٢/٣٢٢ 

 .٢٤٩ /١ الهمع ) ٨(



٥٥ 

 

�m������������l)فنجد في اآلية الكريمـة الجملـة الفعليـة     )١
  .يعمهون وقعت موقع الحال"

��m��³��²������±:يجب معه الواو نحـو قـول اهللا تعـالى   " قد"والمقترن ب

¹��¸��¶�����´ l)والمنفى تجوز معه الواو نحو قول اهللا تعالى )٢:�
�m��H��G��F��E��D��C���B��Al)والماضي مثبتاً كان أو منفياً يجوز  )٣

جاء زيد ما قام أبـوه  : فيه أن يربط بالواو وحدها أو بالضمير وحده أو بهما فتقول
���������������������:ول اهللا تعالىوالجملة الواقعة حاالً إما أن تكون ابتدائية نحو ق. )٤(ما قام أبوهوأو 

�mÆ��Å��Ä����Ã l)وكقول الشاعر )٥:  
  كأنهــا إليهــا والنجــوم نظــرتُ

 

* ـ قتُشـب ل  رهبانٍ مصابيح   )٦(الفّ
ــالى" ال"أو مصــدرة ب  ــول اهللا تع ــة نحــو ق ��������������m:التبرئ

�l)نحو قول القائل" ما"أو مصدرة ب )٧:  
  فرأيتنا مـا بيننـا مـن حـاجزٍ    

 

  )٨(ونصل أبيض مقصل  المجنإال *
��m����º�����¹��¸��¶�����´��³:نحو قـول اهللا تعـالى  " نإ"أو ب 

���¼����»l)٩(.  

                                      
 .١١٠اآلية األنعام سورة ) ١(

 .٥اآلية الصف سورة ) ٢(

 . ١٧٤اآلية عمران آل سورة ) ٣(

 .٤٤٩ /١ الخضري حاشية ) ٤(

 .٣٦اآلية البقرة سورة ) ٥(

 .٣٢٨ /١ خزانةوال ٢/٣٢٠ورد في همع الهوامع في باب الحال جملة ، ، القيس المرئ البيت ) ٦(

 .٤١اآلية الرعد سورة ) ٧(

   ٢/٣٢١ الهوامع همع في شاهدا ورد  لعنترة البيت ) ٨(

 .٢٠اآلية الفرقان سورة ) ٩(



٥٦ 

 

¾��¿����m��Å��Ä���Ã��Â��Á��À:نحو قـول اهللا تعـالى  " بكأن" أو

��
�������������Æl)فنجد في هذه اآلية الكريمة الجملـة الفعليـة    )١
في موقع الحال ويجوز لنا أن نقدر الواو لتكون واقعة " ال يعلمون" "بال"وهي منفية 

  .رابطة بين الحال وصاحبها واهللا تعالى أعلم
ومن هنا يتضح أنه البد للجملة الواقعة حاالً من رابط وهو ضمير صـاحبها  
أو الواو يجوز االقتصار على الضمير أو على الواو والجمع بينهمـا كمـا تقـدم    

  .قتصار على الضميرواجتماعهما في االسمية أكثر من اال
فإن "إلى أنه ال يجوز انفراد الضمير في االسمية : وذهب الفراء والزمخشري

وهـو نـادر    )٢("كلمته فوه إلى في"من قولهم مثل  ت اسمية فالواو وإال ما شذّكان
  .وقليل

مـررت  : "او والضمير معاً نحـو وقد تخلو االسمية من الو: "وقال ابن مالك
وقد تخلـو  : "وقال ابن هشام )٣("السمن منوان بدرهم: "على حد" قفيز بدرهم بالبر

أو الواو كقوله يصـف   )٤("مررت بالبر قفيز بدرهم"منها لفظاً فيقدر الضمير نحو 
  :غائصاً لطلب اللؤلؤ

  غــامره المــاء النهــار نصــفَ
 

ــ * ــبِورفيقُ ــدرى ه بالغي   )٥(ال ي
دت من الـرابط وهـي   ريت أن الخبر جملة اسمية لكنها تجفنجد في هذا الب 

  .ويجوز لنا أن نقدر الرابط" الماء غامره"
  

                                      
 .١١٠اآلية  البقرة سورة ) ١(

 .٦٥ /١ المفصل شرح ) ٢(

 .٢٥١ /٢ الهمع ) ٣(

 .٦٥٦ ص اللبيب مغنى ) ٤(

 .٢/٦٥المفصل يوف ٦٥٦ ص المغنى في   شاهدا ورد، على بن للمسيب البيت ) ٥(



٥٧ 

 

إلى أنه البد من تقدير الضمير مع الواو فإذا قلت جـاء  لذلك ذهب ابن جني 
زيد والشمس طالعة، فالتقدير طالعة وقت مجيئه ثم حذف الضمير ودلـت عليـه   

  )١( .الواو
، وذلك في االسمية إذا وقد يجب انفراد الضمير، وال يجوز اإلتيان بالواو معه

جاء زيد ماشياً أو هو راكب، : عطفت على حال كراهة اجتماع حرفي عطف نحو
أما الفعل المستقبل فال يقع حاالً ألنه ال يدل على الحـال ال  . ال يجوز وهو راكب

وكذلك الفعل الماضـي ال  . تقول جاء زيد سيركب، وال أقبل محمد سوف يضحك
داللته عليها، إذ أنك ال تقول جاء زيد ضحك فـي معنـى   يجوز أن يقع حاالً لعدم 

تقربه من الحال، أال تراك " قد"جاز أن يقع حاالً ألن " قد"ضاحكاً فإن جئت معه ب
أو " اآلن"لهـذا يجـوز أن يقـرن بـه      )٢("قد قامت الصالة قبل حال قيامها: تقول

وقد  ، وأقبل محمدقد قام اآلن أو الساعة فتقول جاء زيد قد ضحك: فيقال" الساعة"
  :ونحو قول الشاعر. عاله الشيب

ـ ذكرتُ   بيننـا  يخطـر  ىك والخطّ
 

  )٣(السـمر  مثقفةُوقد نهلت منّا ال *
ففي هذا البيت نجد أن الجملة الفعلية جاءت حاالً على الرغم مـن أن فعلهـا    

عليه وإن كان الفعل جامداً فتجوز فيـه  " قد"كان ماضياً لكن الذي سوق ذلك تقدم 
{���~������������m:الواو مع الضمير أو الضمير وحده نحـو قـول اهللا تعـالى   

����l)٤(.  
كما سبق القول إن الجملة الحالية البد فيها من رابط وهو إمـا الضـمير أو   

  :الواو، أو الضمير والواو معاً وفيما يلي تلخيص لذلك
  :تجب الواو في ثالثة مواضع* 

  .ردة من ضمير يربطها بصاحبهاإذا كانت الجملة اسمية مج: أوالً
                                      

 .٢٥١ /٢ الهمع ) ١(

 .٦٦ /١ لمفصلا شرح ) ٢(

 .٥٥٧ /١اللبيب مغنى دي،نالس عطاء البن نسب البيت ) ٣(

 .٢-١اآليات الواقعة سورة ) ٤(



٥٨ 

 

  .رة بضمير صاحبهاإذا كانت اسمية مصد: ثانياً
إذا كانت جملة فعلية فعلها ماضٍ مثبت أو منفي وكانت الجملـة غيـر   : ثالثاً

  .مشتملة على ضمير صاحبها
  :ويجب الضمير في خمسة مواضع* 

  .إذا كانت جملة الحال مؤكدة لمضمون الجملة قبلها: أوالً
  ".إال"واقعة بعد  -فعلها ماضٍ -إذا كانت جملة فعلية: ثانياً
  ".واو" ـباً متلو -فعلها ماضٍ –إذا كانت جملة فعلية : ثالثاً

وإذا " قد"مثبتة غير مسبوقة ب -فعلها مضارع -إذا كانت جملة فعلية: رابعاً
  .وجبت الواو معها" قد"سبقت ب

ـ منفية  -فعلها مضارع -إذا كانت جملة فعلية: خامساً ـ إما إذا كانت منفية ب
  .فاألرجح ربطها بالواو والضمير معاً" لما"أو " لم"

ويجوز اقتران جملة الحال بالواو وعدمه إذا لم يكن فيها شيء مما يوجب * 
اقترانها به أو يمنعه وأكثر ما يكون ذلك في الجملة االسـمية المقترنـة بضـمير    

  .صاحبها
مشتمل على ضمير صاحبها فاألكثر  وإذا كانت جملة الحال فعلية فعلها ماض

معاً وأقل من هذا أن تربط بالضمير وحده إن كانت " قد"فيها أن تربط به وبالواو و
  .وقد تربط بالضمير وحده. منفية فاألكثر فيها أن تربط بالواو والضمير معاً

  لجملة الواقعة حاالًل نماذج
١-  ــر ــي الحســحاس قف ــن بن ــار م   دي
 

 

 تعفي و هــا الــروامس١(الســماء(  
في محل نصـب حـال،   " وامستعفيها الر"وقوع الجملة الفعلية  هو: الشاهد 

والذي سوغ ألن تكون الجملة حاالً بعد النكرة هـو أن  : ديار"وصاحب الحال هو 

                                      
  ):١٠٢/  ٦( الراء فصل العرب لسان ،الْآثَار وتَدفن التراب تثير التي الرياح: وامسالر)  ١(
 .١٠ ص حسان، ديوان ،



٥٩ 

 

اس هم قـوم  حوبنو الحس. اس فصارت كالمعرفةحي الحسبنصت إلى صالنكرة خُ
ومن الجمل التي تقـع   .لية مقفرةأنها أصبحت خا: من العرب ومعنى قوله قفر أي

  :الحال قولهفي موقع 
  مــن بيــت رأسٍ  كــأن ســبيئةً  -٢
 

 

 ــون ــٌلجمزا يك ــا عس ــاء ه   )١(ُوم
ــضٍ   ــم غـ ــا أو طعـ ــى أنيابهـ   علـ

 

 

ــاح    ــن التف ــاء "م ــره الجن    "هص
وهذا علـى  ) المزاج(و)العسُل(رفع :ثالث روايات  وردت في البيت األول   

والماء مرفـوع  ) العسَل(ونصب )  المزاج(وى برفع وير. ضمير الشأن والقصة 
ومنه قول ألبـي  ،أما الرواية الثالثة ما عليه البيت  .بتقدير، والتقدير خالطها ماء 

ز الضرورة ،قال علي الفارسي يخرجه من حي):ينصب علـى الظـرف   ) هامزاج
و . ٢)عنـدك رجـل   (وجرى مجرى  ) كان(،وإذا كان ظرفاً لم ينتصب بـاًتشبيه

في محـل نصـب   " هصره الجناء"جاءت الجملة التي في عجز البيت الثاني وهي 
ومـن  ..والرابط بين الحال وصاحبه هو الضمير " التفاح"حال وصاحب الحال هو 

  :هذا النوع قوله
  
  فغادرنــــا أباجهــــٍل صــــريعاً -٣
 

 

ــةَ  ــالجبوب  وعتب ــا ب ــد تركن   )٣(ق
في محل نصب حـال وصـاحب   " قد تركنا"هو وقوع الجملة الفعلية : الشاهد 

وحذفـه  " قد تركناه"والرابط هو الضمير المقدر في الجملة فتكون " عتبة"الحال هو 
  .هنا جائز

                                      
 .١٠ ص ،حسان ديوان   ،١٤٧،/١) خمر( باب لمكان،العين مكان من تنقل الخمر: سبيئةال ) ١(

ا����� 	� �(ح ا�����،���� �  .-  �  ,$�ع �  أ�� �*( ا�)'ا�� أ� %$� ا# ��" ا��!   )٢(

،%��دة ا�?<( ا�>��� ،ا�)��>� ٢/٥٨٢،ا��>(وف ���  ا�9:�2 ،647�8 إ�(اه34 �  ,��3 ا��2%�ي ،
�A,Bرة   ا  �4 ا���!?� ا��?

 .١٦ ص الديوان، ١/٢٥١ الجيم فصل العرب لسان الصلبة، األرض: الجبوب ) ٣(



٦٠ 

 

  :ومن الجمل التي تقع في محل نصب حال قوله
٤- وأســمعك ــداعي الفصــيح ــة ال   بفُرق
 

 

 ١(لتغربـا  النهـارِ  وقد جنحت شمس(  
في محل " وقد جنحت شمس"جملة جاءت الجملة الفعلية في عجز البيت وهي  

والواو التي قبلها هي واو الحـال  " قد"مسبوق بـ نصب حال، والجملة فعلها ماضٍ
صيح في البيـت  والداعي الف. والرابط في هذه الجملة هو واو الحال والضمير معاً

  :ومن هذا النوع قوله كناية عن غراب البين
٥- ــم نشــهد ببطحــاء ــا فل   مكــةَ وغبن
 

 

  )٢(تُحـز رقابهـا   كعـبٍ  بنـي  رجاُل 
في محل نصب حال، وصاحب " تُحز رقابها"هو وقوع الجملة الفعلية : الشاهد 

علية فعلهـا  فوالجملة " بني كعب"والذي سوغ لذلك إضافتها إلى " رجال"الحال هو 
  .نائب فاعل والرابط في هذه الجملة هو الضمير" ورقاب"مضارع مبني للمجهول 

  :ومنه أيضاً قوله
ـ   -٦   فمـا  ن البيـوتَ أمسى نسـاؤك عطلّ
 

 

 ٣(فـوق قفـا سـترٍ بأوتـاد     يضربن(  
ــُل    وقــد المســوح يلبســن الرواهــبِ مث

 

 

    بـالبؤس بعـد النعمـة البـادي  أيقن  
في " يلبسن المسوح"في صدر البيت الثاني وهو مجئ الجملة الفعلية : الشاهد 
وفي . ما هو الضميروالرابط بينه" الرواهب"محل نصب حال وصاحب الحال هو 

بعد موته فيشـبهن بالراهبـات،    �هذين البيتين يصف لنا حسان، حال نساء النبي
وأصبحت يلبسن ثياباً خشنة، وذلك لزهدهن في هذه الدنيا بعد أن فـارقهن النعـيم   

  .�بفراق النبي الكريم
  :ومن أمثلة الجمل التي تقع في محل نصب حال قول حسان

                                      
 .١٧ ص ثابت، بن حسان ديوان مالت،: جنحت ) ١(

 .٢٤ ص الديوان   ـ٢/٤١٣ الباء فصل العرب لسان الواسعة مكة أرض: مكة بطحاء ) ٢(

 .٥٦ ص الديوان٩٢/ ١المحيط القاموس الخشنة، الثياب: المسوح للبؤس، صفة: البادي ) ٣(



٦١ 

 

  هحولَــ نــاسوال اإلســالمِ هــم جبــُل -٧
 

 

  )١(ويقهـر  رضام إلى طـود يـروقُ   
في محل نصـب حـال   " والناس حوله"مجئ الجملة االسمية : الشاهد فيه هو 

والرابط فيها الضمير والواو التي قبلها وهي واو الحال وهذا البيت مـن قصـيدة   
  .ة فيصف ثباتهم في تلك المعركة بالجبلتلحسان يرثى فيها أهل مؤ

  :ومنه أيضاً
  بـن خالـد   أوس الـروعِ  يـوم  وأفلتَ -٨
 

 

  )٢(يمج دمـاً كـالرعف مختضـب النحـر     
في محل نصب حال وصاحب الحال هو العلم " يمج دماً"وقعت الجملة الفعلية  

وهو في هذا البيت يصف لنا فـرار أوس بـن   . والرابط بينهما هو الضمير" أوس"
د بن أمية وقولـه كـالرعف   خالد يوم معرفة اليرموك، وهو أوس بن خالد بن عبي

  .لعله يريد الرعاف وهو الدم الذي يسبق من األنف ويسيل
  :ومن هذا النوع قوله

  ألنهــم يرجــون منــه شــفاعةً    -٩
 

 

 ــين ــن إال النبيـ ــم يكـ ــافع إذ لـ   شـ
ـ      ر العبــاد بالؤنــا وذلــك يــا خيـ

 

 

ــي اهللا   ــهدنا ف ــوتُ"ومش ــاقع والم   )٣("ن
وقعت فـي  " والموت ناقع"البيت الثاني الشاهد هو الجملة االسمية في عجز  

  :الحال ومن هذا الضرب قوله" واو"محل نصب حال والرابط فيها هو 
  
  

                                      
  فـي  العربيـة  وصحاح اللغة تاج الصحاح  بعض فوق بعضها يرضم عظام صخور: الرضام ) ١(

 .٨٩ ص حسان ديوان ،١٩٢٨/ ٥ رضم باب

 .٩٢ ص السابق المرجع ) ٢(

 .١٢٩ ص حسان، ديوان دائم،: ناقع ) ٣(



٦٢ 

 

ــد غــادرتْ تحــت العجاجــة مســنداً    وق
 

 

 ــاً وقــد بــلَّ القمــيصُأبي ١(نجيــع(  
   

في " بلُّ القميص نجيع"وهي " قد"هو وقوع الجملة الفعلية المسبوقة ب: الشاهد
  .وُأبي هو ُأبي بن خلف الجمحي. بط فيها واو الحالمحل نصب حال والرا

ومن خالل دراستي لديوان حسان، وجدتُ أن الجملة التي تقـع فـي محـل    
  .نصب حال وردت بكثرة سيما الجملة الفعلية باختالف نوع الفعل فيها

                                      
 ص حسـان  ديـوان    ١/٦٧والجـيم،  العين باب في العين المعركة، غبار العجاج و :العجاجة ) ١(

١٣١. 



٦٣ 

 

  املبحث الثالث
 به

ً
  اجلملة الواقعة مفعوال

بحرف تفسير، أو الواقعة في  وهي المحكية بالقول أو بما يرادفه، ولم تقترن
من أفعال التحويل أو ما يقوم  موقع المنصوب بفعل قلبي أو ما يقوم مقامه أو بفعٍل

  )١(.مقامه
  )٢( :فمن الضرب األول ما جاء في بيتي صخر بن عمرو

 أال تهجــو فــوارس هاشــم  
 

  وما لي إذ أهجـوهم ثـم ماليـا    *
  وهون وجدي أنني لـم أقـل لـه    

 

ـ  كذبتَ *   ل عليـه بماليـا  ولم أبخ
  )٣( :وأيضاً بيت المثغب العبدي 

 ــربه حكام ــثالً يضـ ــامـ   نـ
 

  في بيتـه يـؤتى الحكـم   : قولهم *
��m��t��s���r���q�����p��o��n�����m��lu����v:ومنه أيضاً قول اهللا تعالى 

��z��y��x��wl)٤(.  
أي المحكي بما يرادف القول مجرداً من حرف التفسير  -ومن الضرب الثاني

[��^���_����m:يقع مفعوالً به أو مفعوالً ثانياً وذلك نحو قول اهللا تعـالى ما –

b��a��`c����h��g���f��e��dl)تعـالى قولـه  وأيضاً  )٥             :�

�m������������������l)وأيضاً قوله )٦:��m�������������������

                                      
 ١٦٥إعراب الجمل واشباه الجمل ص ) ١(

محمد أبو : أبو العباس المحقق رد،بن يزيد المب محمد  واألدب اللغة في الكامل  في شاهدا ورد البيت) ٢(
/ ١ص  م ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٧الطبعة الثالثة : الطبعةالقاهرة  –دار الفكر العربي : الناشرالفضل إبراهيم 

١٥٤ 
      قباوة الدين الدين لفخر الجمل إعراب كتاب في شاهداً ورد البيت)  ٣(

 .١٨اآلية األحزاب سورة ) ٤(

 .٧اآلية إبراهيم سورة ) ٥(

 .١اآلية المنافقون سورة ) ٦(



٦٤ 

 

�§���¦��¥��¤����������£��¢����������������������������������������¨

��«��ª����©l)١(.  
جمل الضربين األول والثاني محكية بالقول أو ما يرادفه يعنى ،وكون الجمل 

ويعنى أنها قد ُأريد منها لفظهـا فـي   ،أنها قد تكون كل منها جملة مفردة أو كالماً 
ويحكم لهـا  ،ت مسد القول فهي في محل نصب على الحكاية حروفه وضبطه وسد

لمة واحدة وقع عليها عمل الفعل فال حاجة إلى تأويلهـا  أي كأنها ك -بحكم المفرد
  .تقدر سائر الجمل التي لها محل من اإلعراب،بالمفرد كما 

أن كل جملة من الكالم المحكي ال محل لها وحـدها، ألن   )٢(وزعم ابن هشام
المقول هو المجموع وكل جملة منه هي جزء للمقول وال محل للجزء وحده كمـا  

  .لواحدة ال محل لواحد منها باعتبار القولأن جزأي الجملة ا
أي الواقع في موقع المنصوب بفعل قلبي أو مـا   -ومن أمثلة الضرب الثالث

اً مسد مفعولين وذلك نحو قول عبداهللا بن ما يكون مفعوالً ثانياً أو ساد -يقوم مقامه
  )٣( :الزبير

فما إن أرى الحجاج هسـيفَ  يغمد  
 

* أشـيبا  طفَلال يد الدهر حتى يترك  
 مفعول به ثانٍوقعت في موقع " يغمد سيفه"علية فنجد في هذا البيت الجملة الف 

  )٤( :الشاعرفهي في محل نصب وأيضاً مثله قول " أرى"للفعل 
  فإن تزعمينني كنتُ أجهـل فـيكم  

 

  الحلم بعدك بالجهـلِ شريتُ فإني  *
عـال  مـن أف  لفعٍل اًفي محل نصبٍ مفعوالً به ثاني أما الضرب الرابع فيكون 

��m����X��W��V��U��T:وذلك نحو قول اهللا تعـالى  )٥(ويل، أو ما يقوم مقامهالتح

                                      
 .٢٧-٢٦اآليات يوسف سورة ) ١(

 .٤٧٥ ص اللبيب مغنى ) ٢(

 .٣/٢٦١  ص كاملال ٧/٥٣ العرب انلس لباب ولب األدب خزانة في شاهدا ورد ) ٣(

 والخزانة ١/٥٤٣ اللبيب ،مغني ٢/٣٥ عقيل بن شرح في شاهدا ورد الهذلي، ذؤيب ألبي البيت ) ٤(
١١/٢٤٩. 

 .المعارف لناشر،دار، ا٢٠-٢/١٩ حسن ،عباس   الوافي النحو ) ٥(



٦٥ 

 

Y l)وقعت في محـل  " يموج"فنرى في هذه اآلية الكريمة أن الجملة الفعلية  )١
�����m:وأيضاً نحو قـول اهللا تعـالى  " ترك"نصب مفعول به ثانٍ لفعل التحويل 

������������������l)وقعت مفعول به ثانياً للفعـل  " جملة تهوى فأيضاً )٢
فنجد فـي هـذه    )٣(��m��¢��¡��������������l:وأيضاً قول اهللا تعالى" جعلا"

للفعـل   واقعة في محل نصب مفعول به ثـانٍ " ىتجر"اآلية الكريمة الجملة الفعلية 
  .واهللا تعالى أعلم" جعل"

على المعنـى،   أما الضرب الخامس فيكون في محل نصب بفعل الزم حمالً
والجملة التي فـي محـل   . وقد يكون في محل نصب مفعوالً ثانياً لفعل غير قلبي

: فقولك )٤(نصب هي، على كل حال مؤولة بمصدر من دون حرف مصدري سابك
ا صدقت معناه ما طلبـت منـك إال   عليك إال صدقت، أو أقسمت عليك لم أقسمتُ

القسم االسـتعطافي طلبيـاً كـان     صدقك، واالستثناء فيه مفرع، وإذا كان جواب
الحاصرة أو " إال"وجاز وقوع الفعل بعد . أقسمت عليك ال تفعل إال الصدق: المعنى

التي هي بمعناها ألنه دال على مصدره ويؤول به وشبيه بهذا قول عروة بن " لما"
  )٥( :الورد

  ألهـو : ؟ فقلـتُ ما تشاء: فقالوا
 

ــى اإلصــباحِ * ــ إل ــر ذي أثي   رآث
نشدتك بـاهللا إال  : وقولك" اللهو"وهو يريد به مصدره " ألهو"ر الفعل حيث ذك 

وقد حملوا هذا القول  ما سألتك باهللا إال فعلك: ت معناهفعلت أو نشدتك باهللا لما فعل
على معناه بالتضمين فاعملوا الفعل في فعلين ثانيهما جملة ثم حملوا الفعل الـالزم  

  .في الجملة ألن معناه الطلب عليه بالتضمين أيضاً فأعملوه" أقسم"

                                      
 .٩٩اآلية الكهف سورة ) ١(

 .٣٧اآلية إبراهيم سورة ) ٢(

 .٦آليةا األنعام سورة ) ٣(

 .١٧٢ ص المصري، القلم دار ، قباوة، فخرالدين ،الجمل وأشباه الجمل إعراب)٤(

 .٩٥ / ٢ المفصل شرح ) ٥(



٦٦ 

 

  :ومن ذلك أيضاً قول المجنون
 يا عمـرك  صـادقةً  اهللا إال قلـت  

 

  )١(أم كذبا المجنون أصادقاً وصفَ *
  .سألتك: وقد حذف الفعل فيه والتقدير 

لـة بالمصـادر   في هذه الشواهد كلها مؤو" إالّ"أو " الم "إن الجمل التي بعد 
ويشهد لصحة تقـديرها  ،ر ة بفعل مذكور قبلها أو مقدومحلها النصب على المفعولي
  :الشاعر المصدرية قبلها وذلك نحو قول" ما"بالمصادر أنه قد سمع ورود 

عمرت  لنـا  ك اهللا إال مـا ذكـرت  
 

* جارتَ هل كنت٢(ذي سـلم؟  نا أيام(  
�:ومن الجمل المحكية ما يخفى أمره نحو الجملة الثانية من هذه اآلية المباركة 

m�m��l��k��jn����p��ol)فالذي يتبادر إلى الذهن منها أنها ليست محكيـة   )٣
در القول قبلها، إذ ال يجوز أن ينسب إلى اهللا تعالى ما تدل عليـه مـن مـذاق    قبم

وقـد عـدل   : والحق أن في اآلية التفاتاً، واألصل فحق علينا قول ربنـا ،العذاب 
ّوممـا  . )٤(يتكلمون به عن أنفسـهم  مين ألنهمبضمير المخاطبين إلى ضمير المتكل

��������������������������������������m:يخفى منها أيضاً بما يرادف القول نحو قول اهللا تعالى

	��
���l)دل به إلى ضمير المخاطبين : واألصل )٥إن لهم فيه لما يتخيرون ثم ع
  .عند مواجهتهم

  )٦( :مرو بن معد يكربوقد يقع بعد القول ما يحتمل الحكاية وغيرها فبيت ع
عـاتقي  يثقـلُ  عالم تقول الرمح  

 

  ت؟كـر  إذا أنا لم أطعن إذا الخيُل *
 

                                      
 ٢/٤٥الهوامع همع في في شاهدا ،ورد ليلي لمجنون  البيت)  ١(

 .١٦٣ /١ الكتابفي  ،شاهدا ورد قائله األحوص)  ٢(

 .٣١اآلية الصافات سورة ) ٣(

 .١٧٤ الجمل هوأشبا الجمل إعراب ) ٤(

 .٣٨-٣٧اآليات القلم سورة ) ٥(

أبو زكريا  ريزي،يحيى بن علي بن محمد الشيباني التب(   للتبريزي لحماسةا شرح في شاهدا ورد) ٦(
 ١/١٩١ والمغني.وتبير -دار القلم  :لناشرا،١/٤٤



٦٧ 

 

بالضم كانت الجملة بعد القول محكية في محـل نصـب،   " الرمح"إن وردت 
وإن رويته بالفتح فهو مفعول أول والجملة بعده في محل نصب مفعول به ثان ألن 

  .بعده فال محكي" تُظن"يكون بمعنى " تقول"
وقد تكون الجملة بعد القول وليست محكية به كالذي في بيـت كعـب بـن    

  )١(:زهير
  همبجنبيهـا وقـولُ   يسعى الوشاةُ

 

  إنك يا بن أبـي سـلمى لمقتـولُ    *
محل رفع خبر له علـى  ي وإنما هو ف" قول"فالعجز منه ليس مقول المصدر  

حتاج إلـى تقـدير، وهـذا    الحكاية، إذا لو كان منصوباً به لبقى المبتدأ بال خبر وا
  .أوُل قولي إني أحمد اهللا: المقدر مستغنى عنه ومن هذا القبيل أيضاً

��m��c:وقد تقع الجملة بعد القول غير محكية به نحو هـذه اآليـة الكريمـة   

e��df��j��i��h���������g l)استئناف ال يجـوز أن  " قولهم"ألن ما بعد  )٢
ورسوله وال يجوز أن يحزن مثله الرسـول   يكون من قول الكافرين المحاربين هللا

  .عليه السالم إن صدر عنهم
وذلك نحو قـول   )٣(وقد تقع الجملة بعد القول وهي محكية بقول آخر محذوف

�����~��m}��|��{��z��y����w���v��u��t��s��r��q���p��o:اهللا تعالى

���������������������������l)مـن  "ألن قول المأل تم عند  )٤
فمـاذا  (فأجابوه بفعلهم الثاني ومعنى هذا" فماذا تأمرون"ثم سألهم فرعون  "أرضكم
فماذا تأمرون، وقد يحمل علـى  : فقال فرعون: والتقدير،ل لمحذوف ومفع)تأمرون

  : )٥(هذا قول الراجز

                                      
 .   ١/٨٦ للخيل النحو في الجمل في شاهدا ورد زهير بن لكعب البيت)  ١(

 .٦٥اآليةونسي سورة ) ٢(

 .١٧٦ ص قباوة الدين لفخر الجمل وأشباه الجمل إعراب ) ٣(

 .١١١-١٠٩اآليات األعراف سورة ) ٤(

 .٤٦٤ ص األنصاري هشام البن المغنى في شاهدا ورد ) ٥(



٦٨ 

 

  ضـنك  قالت له، وهـو بعـيشٍ   
 

ـ    *   ى عنـك ال تكثري لـومي وخلّ
ر قولك لـي إذ ألومـك فـي    أتذك: قالت له وهو يعيش ضنك: فيكون التقدير 

عنك فحذف الراجز المحكي بـالقول المـذكور،   ،اإلسراف ال تكثري لومي وخلي 
وقد يوصل بالمحكية غير محكي وهو ما يسـميه   .بالقول المحذوف وأثبت المحكي

��m����������Æ��Å��Ä�����Ã��Â:نحو قـول اهللا تعـالى   )١(المحدثون مدرجاً

	���
��������������l)ة األخيرة فيه مستأنفة فال عالقة لها فالجمل )٢
  .بالقول والمحكي به

ونجد في هذا الموضوع ظاهرة تعرف بظاهرة التعليق وهو إبطـال العمـل   
لفظاً ال محالً، أي منع الفعل المتعدى أو ما يقوم مقامه من العمل الظاهر في لفـظ  

وهـو خـاص   المفعول الواحد، أو المفعولين معاً دون منعه من العمل في المحل، 
وقد يحمل على أفعال القلوب ما ليس . بأفعال القلوب ومصادرها ومشتقاتها العاملة

  .منها فيجوز تعليقه ألنه يتضمن معناها
والم " إن"و" ما"كأدوات االستفهام والنفي بـ )٣(ويكون التعليق بما له الصدارة

الخبريـة  " كم"و" لعّل"و" إن"االبتداء والالم المؤطئة لجواب القسم وأدوات الشرط و
����������������m:ومثل قولـه تعـالى   )٤(��m�����Y��X��W���������V��U��Tl:نحو

�l)٥( ًوأيضا:��m�����������������l)وقوله تعـالى  )٦:��m��l��k��j��i

��ml)ومنه قول الشاعر لبيد )٧:  

                                      
 .١٧٧ ص الجمل إعراب ) ١(

 .٣٤اآلية النمل سورة ) ٢(

 .٢٨٢-٢٨١ ص ٢ ج الحاجب البن الكافية شرح ) ٣(

 .٦اآلية جرالف سورة ) ٤(

 .٢٦اآلية القمر سورة ) ٥(

 .٧١اآلية طه سورة ) ٦(

 .٤٨اآلية فصلت سورة ) ٧(



٦٩ 

 

   بل أنت ال تدرين كـم مـن ليلـة  
 

  )١(طلق لذيـذ لهوهـا ونـدامها    *
  ها وغايـة تـاجرٍ  قد بِتُّ سـامر  

 

  إذ رفُعـت وعـز نـدامها    وافيتُ *
  :فيها الم جواب القسم نحو قول لبيد )٢(وأقحم ابن مالك 

ــتُ ــد علم ــأتين مني ولق ــيلت   ت
 

ــا ال تطــيشُ *   هاســهام إن المناي
إذاً " علـم "جواباً للقسم الذي تضمنه فعل  )لتأتين منيتي (جملة أن  ،واالختيار 

  .اإلعرابفهي ال محل لها من 
ـ  )٣(وزعم بعض النحاة و قسـم  أن هذه األدوات كلها ال تعلّق، وأن المعلِّق ه

يبدو لي أن هذا الزعم غير جائز في كل الحـاالت   مقدر قبلها وهي جوابه، ولكن
في بعضها اآلخر بل إنه إذا دخلت الجملة بعد الفعل المعلِّق مـن أداة   ىألنه ال يتأتّ

  )٤( :الشاعر التعليق وجب تقديرها نحو قول
  كــذلك ُأدبــتُ حتــى صــار مــن خُلقــي

 

 

  مــالك الشــيمة األدب: إنــي رأيــتُ 
  .لمالك الشيمة األدب: فالتقدير فيه 

  :الشاعر أما تعليق المصادر والمشتقات فنحو قول
  هل أبيـتن ليلـة  : أال ليت شعري

 

  النواجيـا  ُأزجي القالصالقضى بجنب  *
  .نجاح؟ ليست اإلنسان عالم ما نهايته؟لعلك دارٍ كيف يكون ال: وقولك 

فيكـون فـي بعـض األفعـال      )٥(أما تعليق غير أفعال القلوب حمالً عليهـا 
 )٦(��m�������l:والمصادر والمشتقات التي تضمن معناً قلبياً فقوله تعـالى 

                                      
 .١٧٩ص الجمل واشباه الجمل إعراب في شاهدا ورد لبيدل  البيت ) ١(

 .١٥٤-١ الهمع ) ٢(

 ١/١٥٤الهمع،ج ) ٣(

 .٣٢٠ /١ المسالك وأوضح ،٣:١٤٧ للتبريزي الحماسة شرح  في لفزاريل البيت ) ٤(

 .٤٦٥ ص هشام البن  المغنى  في ورد الريب بن مالك قائله البيت  )٥(

 .٥اآلية القلم سورة ) ٦(



٧٠ 

 

�����������������:ومن ذلك أيضاً قول اهللا تعـالى ،علّق فيه الفعل البصري ألنه يتضمن معنى العلم 
�m��[��Z��Y��Xl)١(.  

والتعليق لغير أفعال القلوب إنما يكون باالستفهام فحسب وذلك يتأتي بعد كل 
المبرد وثعلـب وابـن    )٣(وذهب )٢(فعل يطلب به العلم وبعد جميع أفعال الحواس

أمـا الظـن   ،كيسان إلى أنه ال يعلِّق من األفعال إال ما كان بمعنى العلم اليقينـي  
بعـض   )٤(وزعم.قان وهذا مذهب ضعيف يرده ما جاء من العرب فال يعل هوشبيه

وعلل ذلك بأن التعليق نوع مـن  ،عال القلوب وحدها بأف النحويين أن التعليق خاص
  .اإللغاء وال يجوز التعليق إال في األفعال التي يجوز فيها اإللغاء

 وخرج على ذلـك قـول اهللا   )٥(وأجاز يونس بن حبيب تعليق األفعال مطلقاً
فيـه  " أي"فـزعم أن   )٦(��m��u�������t��s���r��q��p���������������o��n��m��ll:تعالى

ننزع عن العمل والجملة فـي محـل   "وقد علِّقت " أشد"استفهامية وهي مبتدأ خبره 
يفيد التمييـز ومعنـاه   " ننزع"وفسر بعضهم ذلك بان  ؛نصب مفعول به لهذا الفعل

  .تعليقه قريب من معنى العلم فلذا جاز
�:نحو قول اهللا تعـالى  )٧(مفعوالً به والجملة في التعليق تكون في محل نصبٍ

m��V��U��T��Sl)إلى أن الجملة في مثـل هـذه    )٩(وغيره وذهب ابن مالك )٨
ألن التقدير في اآلية مقي ذف الجار وهذا المذهب يحتمـل  " مم خلق"دة بالجارثم ح

  :أوجها ثالثة
                                      

 .١٢اآلية الذاريات سورة ) ١(

 .٢٤٨ ص الحاجب البن  الكافية شرح ) ٢(

 .١/١٥٤ الهمع ) ٣(

 .٨٧: ٧ المفصل شرح ) ٤(

 .٣٩٨-٣٩٧ /١ الكتاب ) ٥(

 .٦٩اآلية مريم سورة ) ٦(

 .٤٦٥ ص هشام البن المغنى ) ٧(

 .٥اآلية الطارق سورة ) ٨(

 .١٥٥/ ١ الهمع -٤٦٥ ص المغنى ) ٩(



٧١ 

 

فعـول بنفسـه فأصـبحت    تعدى بعد إسقاط الجار إلى المأن الفعل  -)١(أولها
قـول اهللا   )٢(محل نصب بنزع الخافض وعلى هذا حمل أبوحيـان  يالجملة بعده ف
في موضع نصب، بعـد  " ما الحاقة"إذ جعل  )٣(��m���¨��§��¦��¥l:تبارك وتعالى

ويرى فخرالدين قباوة أن هذا بعيد ألن الجمل ال تنصب بنزع  ،إسقاط حرف الجر
والنصب ،إضافة إلى ذلك أن التعبير في مثل هاتين اآليتين قياسي مطرد  ،لخافضا

  .بنزع الخافض سماعي في غير المصدر المؤول والمفعول ألجله والقسم
أن تكون الجملة في محل جـر بـالحرف المحـذوف ألن     -أما الوجه الثاني
ق أن الفعل معلَّ )٤(هذا أبعد من األول ألمرين أحدهما يرىو،الفعل قبلها يتعدى به 

ـ ال تُ الجـرِ  فَحرو ألن،لما جاز التعليق  جرٍ عن العمل ولو كان بعده حرفُ ق علِّ
واآلخـر   . وأوافقه في هذا الراي ألن كالمه يبدو لي منطقياً ،يهاعدما تُاألفعال وإنّ

أن الجمل ال تدخل عليها حروف الجر أصًأل خالفاً للزجاج وابن درسـتويه إال إذا  
    )٥( :جملة محكية يراد لفظها بحروفه وحركاته كقول األخطلكانت ال

  تمر بها األيدي سـنيحاً وبارحـاً  
 

  وتُحمـل " اللهم حـى "وتوضع ب *
  )٦( :وأيضاً قول النابغة الجعدي 

ـ  ري" حيهال"بـ   مطيـة  لَّجـون ك
 

  أمام المطايا سـيرها المتقـاذفُ   *
  وقد سمعوا لنا" ما هذا"تنادوا بـ 

 

  كعزف الجن بـين األجـارع   دوياً *
فأن تكون الجملة قد حلت محل الجار والمجـرور وهـي   : أما الوجه الثالث 

تشمل معنى الجار المحذوف فهي في محل نصب بالفعـل مباشـرة ألنـه علّـق     

                                      
 .١٨٣ ص الجمل وأشباه الجمل إعراب كتاب ) ١(

 عـادل  تحقيـق " هـ٧٤٥ ت الغرناطي يوسف محمد" حيان ألبي ٣٢٠،٣٢١/ ٧ المحيط البحر ) ٢(
 .١٧ ط العلمية الكتب دار لبنان معوض محمود محمد وعلى الودودد عب

 .٣اآلية الحاقة سورة  )٣(

 .١٨٣ ص  قباوة الدين لفخر الجمل إعراب ) ٤(

 . لقباوة الجمل إعراب كتاب في شاهداً ورد البيت.  األخطل قائله) ٥(

 .٢٤٧ ص الجعدي النابغة ديوان ) ٦(



٧٢ 

 

باالستفهام وعلى هذا تكون الجملة في اآلية األولى في محل نصـب مفعـوالً بـه    
ةواحداً وفي اآلية الثانية ساد يتعدى إلـى  " درى"المفعولين الثاني والثالث ألن  مسد

  .يتعدى إلى ثالثة" وأدرى"مفعولين
ألن الجملة ال تكـون شـبه جملـة     )١(وهذا الوجه أيضاً ال يخلو من إشكال

ص من هذه اإلشكاالت كلها أن ينظر في الفعل المعلِّق نفسه فإن كان قلبياً والمخلِّ.
وال حاجة فيه إلى تأويل أو تقدير وإن كـان غيـر    مألوف، فتعليقه أمر" أدرى"كـ

قلبي في األصل ضمن معنى الفعل القلبي وجعل تعليقه حمالً على ما ضمنه وعلى 
  .يعلم والجملة بعده في محل نصب به: من اآلية األولى بمعنى" ينظر"هذا يكون 

يظهر فيه  يق محلها النصب ألن المعطوف عليهويبدو لي أن الجملة في التعل
   :الشاعر النصب إن كان مفرداً والشاهد على ذلك قول

  وما كنتُ أدرى قبل عزة ما البكى
 

  ٢وال موجعات القلب حتى تولـت  *
جاءت منصوبة ألنها عطفت علـى جملـة   " موجعات"فنجد في هذا البيت أن  

  ".ما البكى"منصوبة وهي 
  الواقعة مفعوالً به للجملة نماذج

  بــداًع وقــال اهللا قــد أرســلتُ   -١
 

 

ــوُل  ــقَ يق ــبالء الح ــع ال   )٣(إن نف
فعلها ماضٍ : وهي جملة فعلية" قد أرسلت عبداً"نجد في هذا البيت أن الجملة  

وقعت في محل نصب مقول القول مفعول به والعبد المقصود فـي  " قد"مسبوق ب
. والبالء االختبار يكون في الخير والشـر  �البيت هو الرسول الكريم سيدنا محمد

  :ذا النوع قول حسان بن ثابتومن ه
  
  

                                      
 .١٨٤ ص الجمل وأشباه الجمل إعراب ) ١(

)٢(  )4Cآ E�:�F، �?Gا�� �	٢/٤٥ورد ��ه�ًا   I47%  ٤٢٥و�(ح ا�  JهKور ا�K� ١/٤٧٥و�(ح  

 .١١ األنصاري،ص ثابت بن حسان ديوان ) ٣(



٧٣ 

 

  جنـــداً قـــد ســـيرتُ وقـــال اُهللا -٢
 

 

 ــم األنصــار ــاء ه   )١(عرضــتها اللق
وفعلها أيضاً ماضٍ مسبوق " قد سيرت جنداً"فالشاهد فيه وقوع الجملة الفعلية  

  .في محل نصب مقول القول مفعوالً به" بقد"
ــالوا  -٣ ــوا لق ــو نطق ــوا ول ــا نطق   :فم
 

 

ــدقتَ  ــتَ ص ــيبذا رأ وكن   )٢(ى مص
ت " ومـن  " صـدق "المكونة من الفعل الماضي " صدقت"نجد الجملة الفعلية  

التي جاءت في محل رفع فاعل كلها في موضع النصب مقـول القـول   " المخاطب
  .مفعول به

  :ومنه أيضاً
ــةَ -٤ ــغ ربيع ــوفال  أبل ــه ن ــن ُأم   واب
 

 

 ٣(إن لـم أصـفح   العظـمِ  أنِّي مصيب(  
من األفعال التي تتعـدى إلـى مفعـولين    " أبلغ"عل نجد في هذا البيت أن الف 

" أن"والمفعول الثاني هو الجملة االسمية المكونـة مـن   " ربيعة"المفعول األول هو 
وهو خبرها مرفوع " مصيب"في محل نصب اسمها " ياء"ومعموليها وهما الضمير 

  .بالضمة
  :ومن الجمل التي تقع في محل المفعول قوله

٥- ّوضم لنبـي إلـى اسـمه   اسـم ا  اإلله  
 

 

  )٤(أشـهد  المـؤذن  إذ قال في الخمسِ 
وفاعلها ضـمير  " مضارع"وفعلها فعل" أشهد"مجئ الجملة الفعلية : الشاهد فيه 

إذا قـال فـي   : "في محل نصب مقول القول مفعول به وقولـه )أنا  (مستتر تقديره
                                      

 .١١ ص حسان، ديوان األسماء، ىمجر فجرت الصفة عليهم غلبت �النبي أنصار: األنصار ) ١(

 .١٦ ص ثابت بن حسان ديوان ) ٢(

 .٤٢ ص حسان ديوان عبدالمطل بن الحارث بن ربيعة هو: ربيعة ) ٣(

 .٤٥ ص حسان ديوان ) ٤(



٧٤ 

 

لمؤذن يقول بيان لقوله وضم اهللا اسم النبي السمه وذلك أن ا" الخمس المؤذن أشهد
  .في كل صالة من الصلوات الخمس أشهد أن ال إله إال اهللا وأن محمداً رسول اهللا

  :�ومن ذلك قول حسان
  كموا ذمــارم بــأن تحمــوقــد زعمــتُ -٦
 

 

 ١(زعمـتم غيـر مـورود    بدرٍ وماء(  
من األفعال التي تتعدى إلى مفعولين فمفعولها األول هو الجملـة  " زعم"الفعل  

المصدرية وما دخلت عليه فهي في محل نصب مفعوالً به ويمكـن  " أن"الفعلية من 
  ".حماية ذماركم"أن نقدرها بـ

  :�ومن هذا النوع أيضاً قول حسان بن ثابت
ــنَّ -٧ ــم أنّوظ ــيرتي هم به ــي لعش   ن
 

 

  )٢(وذائـد  كـان حـامٍ   على أي حـالٍ  
في محصل وما دخلت عليه هي " أن"هو أن الجملة االسمية من : فالشاهد فيه 

ومعنى البيت هو أن قوم الشاعر لم يكونوا على " ظن"نصب مفعوالً به أوالً للفعل 
  .ائد عن عشيرته ويرى أن الظن ليس كاليقينذيقين من أنه حام و

  :ومنه أيضاً قوله
٨- ــرب ــم ويثـ ــا  تعلـ ــا بهـ   أنّـ
 

 

 ٣(تـــنفِّض ألبادهـــا  أســـود(  
هـو  " نا"فيها والضمير " نا"ير نجد أن الجملة االسمية من أن التي ُأدغم الضم 

كلها وقعت في محل نصب مفعول للفعل " أسود"في محل نصب اسمها وخبرها هو 
  ). عرف(هنا بمعنى )علم (ل التي تكتفي بمفعوٍل واحد ألن وهو من األفعا" تعلم"

                                      
 ٣١٢،/٤المعجمـة،  الـذال  باب في العرب،ورد لسانوحمايته، حفظه يلزمك ما كل هو: الذمار ) ١(

 .٤٦ ص الديوان

 .٦٢ ص ثابت بن حسان ديوان ) ٢(

 الـالم  فصـل  في ورد المحيط القاموس األسد كتفي يغطى الذي الشعر وهي لبدة جمع: ألبادها ) ٣(
 .٧١ ص بقالسا المرجع شجاعتهم عن كناية وهنا ،٣١٦،ص،١ج



٧٥ 

 

ــحاك أن عروقَــ   -٩ ــا الض ــغ أب   هأبل
 

 

  )١(أن تتمجـدا أعيت علـى اإلسـالم ِ   
هو : والشاهد النحوي،ذا الرجل مازال بعيداً عن اإلسالم بأن ه: يريد الشاعر 

والجملـة الفعليـة   " أن"اسم " عروقه"ومعموليها وهما " أن"أن الجملة االسمية من 
الـذي يتعـدى   " أبلغ"خبرها كل ذلك في محل نصب مفعول به ثانٍ للفعل " أعيت"

  .فينصب مفعولين
  :ومن ذلك النوع قول حسان

ــة ال -١٠ ــن نابغ ــم اب ــيمزع ــا لئ   بأنن
 

 

ــُل  ــاب ال نجع ــد األحس   )٢(دون محم
الذي هو فـي  " نا"الضمير : وهما اومعموليه" أن"جاءت الجملة االسمية من  

 وخبرها هو الجملة الفعلية والجملة كلها في محل نصـبٍ )  نأ (  اسم محل نصبٍ
ـ   ،الذي يتعدى فينصب مفعولين " زعم"به أول للفعل  مفعوالً ذي وابـن النابغـة ال

يقصده الشاعر هو عمرو بن العاص والنابغة أمه واسمها سلمى بنت حرملة كانت 
أي زعم أننا ال نفديه بأحسابنا : وقوله ال نجعل األحساب دون محمد،تلقب بالنابغة 

  .مع أن األمر غير ذلك، فإننا نفديه بأموالنا ونفوسنا
١١-  المســاكين أن الخيــر فــارقهم نـب  

 

 

  )٣(عـنهم سـحراً  مع النبـي تـولى    
من األفعال التي تتعدى إلـى   نبأونعلم أن . أي أخبر" نبئ"نب فعل أمر بمعنى 

ومعموليها وهما اسمها وهـو  " أن"لذلك نجد أن الجملة االسمية من  ،ثالثة مفاعيل
  ".نب"وقعت في محل نصب مفعول ثانٍ للفعل " فارقهم"وخبرها وهو " الخير"

  
  
  

                                      
 .٧٤ ص الديوان صعبت: أعيت ) ١(

 .٧٦ ص الديوان ) ٢(

 .٨٣ ص حسان، ديوان الليل، آخر: السحر ) ٣(



٧٦ 

 

ــيرةَ -١٢ ــل للنض ــتَإن عر ق ــا ض   له
 

 

 ــواد ــيس الج ــاحبِ ل ــذر بص   )١(الن
في محـل  " ليس الجواد بصاحب النذر"هو وقوع الجملة االسمية : الشاهد فيه 

وليس هنا اسمها الجواد وهـو مرفـوع بالضـمة وخبرهـا     ،نصب مقول القول 
  .حرف الجر هنا زائدو" بصاحب"

ــتُ -١٣ ــا فقل ــهادةَ : له ــةٌإن الش   راح
 

 

 ــا أمــام   )٢(غفــور ورضــوان رب ي
 في محل نصب  الشهادة راحةٌ:ومعموليها وهما  وقعت الجملة االسمية من أن

  ".أمامة"هنا منادى مرخم وهو يقصد به  وأمام،مقول القول 
ويتبيمقـول   الجملة التي تقع في محل نصبٍ ن لنا من كل األمثلة السابقة أن

وان حسان بـن ثابـت   القول سواء كانت جملة اسمية أو فعلية وردت بكثرة في دي
   .�األنصاري

   

                                      
 .٨٧ السابق،ص المرجع العطاء، من القليل: النذر ) ١(

 ٩٤ص، حسان ديوان ) ٢(
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٧٧ 

 

   الفصل الثالث    
  

اجلملة الواقعة مضافًا إليه  والواقعة جوابًا لشرط جازم 
  والتابعة واملستثناة 

  
  الجملة الواقعة مضافاً إليه: المبحث األول
  الجملة الواقعة جواباً لشرط جازم مقترنة بالفاء أو إذا: المبحث الثاني
 الجملة التابعة : المبحث الثالث

  الجملة المستثناة: الرابع مبحثال
  
 



٧٨ 

 

  املبحث األول 
  اجلملة الواقعة مضافًا إليه

من معناها ومن أجل ذلك ال يعود منها ضـمير   ومحلها الجر وتقدر بمصدرٍ
كقـول   )١(فإن سمع ذلك عـد نـادراً   .إلى مضاف إليها كما ال يعود من المصدر

  :الشاعر
ـ    لعـام ولـدتُ فيـه    ةٌمضت مائ

 

ــر * ــ وعش ــانبع   )٢(د ذك وحجت
والجملـة الفعليـة هـي    ،أما ما يضاف إليه من الجمل فهو االسمية والفعلية  

األصل في هذا، يضاف إليها الزمان غالباً لداللة الفعل على أحد األزمنة الثالثـة  
وبذلك يكون تناسب بين المضاف والمضاف إليه في الداللة على مطلق إلى الفعلية 

من حج هللا فلم : "�ومثال اإلضافة إلى الفعلية قول الرسول، أكثر منها إلى االسمية
وهو ظرف زمان إلـى  " يوم"فقد أضيف  )٣("يفسق رجع كيوم ولدته أمه يرفث ولم

" يـوم والدتـه  "و هي فعلية ولو أننا أردنا أن نؤولها بالمفرد تصـبح  "ولدته"جملة 
فقـد   )٤(��m��^��]��a�����`��_l:ومثال اإلضافة إلى الجملة االسمية قول اهللا تعالى

  .وهي جملة اسمية" هم يفتنون"إلى جملة " يوم"ُأضيف 
  :أما ما يضاف إلى الجملة فهو

��������m:ظروفاً كانت أو أسماء نحو قول اهللا تعـالى : أسماء الزمان -١

������l)ونحو قـول اهللا تعـالى  " ولدتُ"فإن يوم ظرف مضاف إلى جملة  )٥:������������������������������������

                                      
 .١٧٤ ص ٢ ج الهمع انظر ) ١(

 .٦١٤ ص المغنى شواهد شرح وفي الجعدي النابغة قائله ) ٢(

 .هريرة أبي عن ١٥٢١ رقم حديث المبرور الحج باب الحج، كتاب في البخاري رواه ) ٣(

 ١٣ اآلية .الذاريات سورة   ) ٤(

 ٣٣ اآلية .مريم سورة   ) ٥(



٧٩ 

 

�m��P��O��N��M��Ll)اسم موقعه من اإلعراب مفعول ثانٍ " يوم"فـ )١
  ".يأتيهم العذاب"وهو مضاف إلى جملة 

عنـد  " إذا"باتفـاق و " إذ"ثة إضافتها إلى الجملة واجبة ومن أسماء الزمان ثال
  )٢( :عند من قال باسميتها" لما"الجمهور و
قبل في األصح إذ هي من الظـروف  وهي للوقت الماضي وللمست" إذ" -أوالً

مجيئـك إذ جـاء   : المبنية والدليل على اسميتها قبولها التنوين واإلخبار بها نحـو 
٤(بها" ما"عند سيبويه حرف في باب الشرط والجزاء بشرط اقتران " إذ"و. )٣(زيد( 

إذ أصلها أن تكون ظرفـاً  ،المالزمة لها عوضاً عن إضافتها في أصلها " ما"وكأن 
  )٥( .ي من الزمان مضافة أبداً للجملةللماض

¡��¢��£����m:اإلضافة إلى الجملة إما اسمية نحو قول اهللا تعالى" إذ"وتلزم 

��¤l)٦( أو فعلية نحو قول اهللا تعالى:��m���s��r��q��pl)ومـن   )٧
ويقـبح فـي    )٨(��m��D��C��Bl:الجملة االسمية أيضاً قول اهللا تعالى إلىإضافتها 

ووجه قبحـه  " جئتك إذ زيد قام: "ة أن يكون عجزها فعالً ماضياً نحوالجملة االسمي
إذ : "ا كانت للماضي وكان الفعل بينهما بخالف ما إذا كان مضارعاً نحولم" إذ"أن 

  )٩( .فإنه حسن" زيد يقوم
  

                                      
 .٤٤اآلية إبراهيم سورة ) ١(

 .٥٤٧ ص هشام البن اللبيب مغنى ) ٢(

 .١٢٦/ ٢ الهمع ) ٣(

 .٥٠٥/ ١ الكتاب ) ٤(

 محمـد  أحمـد  تحقيـق  ، النور عبد بن أحمد ،المالقي المعاني وفحر شرح في المباني رصف ) ٥(
  اللغة مجمع مطبوعات ،دمشق٥٩ص، الخراط

 .٤٠اآلية التوبة سورة ) ٦(

 .٦اآلية الزلزلة سورة  ) ٧(

 .٢٦اآلية األنفال سورة ) ٨(

 .١٢٧ /٢ الهمع ) ٩(



٨٠ 

 

وهي من . )١(ن، وحق زمانها أن يكون مستقبالًزماوتجئ ظرف " إذا" -ثانياً 
، وقـد ال  )٢(رف للمستقبل متضمنة معنى الشرط غالبـاً وهي ظ،الظروف المبنية 

�����������m:تتضمن معنى الشرط بل تتجرد للظرفية المحضة نحو قـول اهللا تعـالى  

���l)وبما أنها تتضمن معنى الشرط وتكون ظرفاً للمستقبل ولذلك تحتاج إلـى   )٣
ها فعل الشرط وجوابه وتختص بالدخول على الجمل الفعلية ويكـون الفعـل بعـد   

  :ماضياً على كثرة ومضارعاً على قلة وقد اجتمعا في قول أبي ذؤيب
ــنفس ــةٌ وال ــاإذا رغبتّ راغب   ه

 

ــٍل * ــى قلي ــرد إل ــع وإذا تُ   )٤(تقن
الظرفية على اسم ظاهر فهي في الحقيقة تكون داخلة علـى  " إذا"وإذا دخلت  

" شقت السماءإذا ان"فالتقدير  )٥( �m����N��M��Ll:�فعل محذوف نحو قول اهللا تعالى
فالسماء فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده وجوز األخفش إيالءهـا جملـة فيهـا    

  :اسمان مبتدأ وخبر من غير تقدير فعل كقول القائل
  هلي تحتــه حنظليــة اإذا بــ

 

* رع    له ولد٦(منهـا فـذاك المـد(  
ظرف للمكان اتفاقاً وللزمان وهي مبنية على الضم، وبنيت علـى  : حيث -٢ 

ألن اإلضافة للجملة كاإلضافة ألن أثرها وهو الجر ال " بعد"و" لبق"بهاً بـالضم تش
وإضـافتها  : ")٨(وتضاف إلى الجملة الفعلية أو االسمية ويقول ابن هشام. )٧(يظهر

                                      
 الفضـل  أبـو  محمـد  قيـق تح عبـداهللا  بن محمد بدرالدين: للزركشي القرآن علوم في البرهان ) ١(

 .لبنان، بيروت، المعرفة، دار ،٢ط ١٩٠ / ٤إبراهيم،

 .١٣١/ ٢ الهمع ) ٢(

 .١اآلية الليل سورة ) ٣(

 النحـو  وفي٢/١٨١الهمع وفي١/١٢٧ هشام البن المغنى في شاهداً رد و يالهذل أبوذؤيب قائله ) ٤(
 ٢/٢٨٠ الوافي

 .١اآلية االنشقاق سورة  ) ٥(

  ١٣٣/ ٢ لهمعا ورد شاهدا في قائله الفرزدق ،)٦(

 .١٧٦ ص المغنى ) ٧(

 .١٧٧ ص السابق المرجع ) ٨(



٨١ 

 

إلى الفعلية أكثر ولهذا رجح النصب في جلست حيث زيداً أراه وهي ظرف مكـان  
  :رف زمان في قول القائلوظ )١(��m�������������� l:في قول اهللا تعالى

ــه   ل ــيش ب ــٌل يع ــى عق   لفت
 

ــدى ســاقَ * ــث ته ــحي ٢(هه قدم(  
بمعنى عالمة فإنها تضاف جوازاً إلى الجملة الفعليـة المتصـرف   : آية -٣ 

  :نحو قول الشاعر )٣(لها مثبتاًعف
  ألكني إلى سـلمى بآيـة أومـأت   

 

  )٤(بكف خضيب تحت كتفه مـدرع  *
" آيـة "الجمل ألفاظ غير أسماء الزمان منها  وقد ُأضيف إلى: "يقول أبوحيان 

  :وقال آخر )٥("وذهب سيبويه أنه يجوز إضافتها إلى الفعل
  شــيءلَّ بآيــة قــام ينطــق كــ

 

ــان أمان * ــديكةَوخ ــراب ال   )٦(الغ
: تضاف إلى الفعل فيقول" آية"وهذه المسألة فيها خالف ذهب سيبويه إلى أن  

منذ كان عندي ومنذ جاءني ومنـه أيضـاً    ما رأيته: ومما يضاف إلى الفعل قولك"
  )٧( :في قول القائل" ما"وجعل .." آية"

ــاً  ــي تميم ــغ عن ــن مبل   أال م
 

ــا * ــون الطعام ــا تحب ــة م   )٨(بآي
زائدة ال مصدرية فعلى هذا المذهب تكون الجملة في موضع " ما"إذ أنه جعل  

ا المصـدر  بآية محبتهم ولم تصرح العـرب بهـذ  : إليها والتقدير" آية"جر بإضافة 
وزعم ابـن   )٩("ولم يصرحوا قط بالمصدر ولم يقولوا بآية محبتكم: "ويقول أبوحيان

                                      
 .٢٧اآلية األعراف سورة ) ١(

 ٢/٧٧واللباب في علل البناء واإلعـراب   ١٥٣ / ٢ الهمع في ورد شاهدا العبد بن طرفة قائله ) ٢(
 .٢/٢٩٠والنحو الوافي 

 .٥٤٨ ص هشام البن اللبيب مغنى ) ٣(

 .٢/٥١٨ الهمع في شاهداً ورد قائله يذكر لم ) ٤(

 ٥٥٢/ ٢ الضرب ارتشاف ) ٥(

 .١/٤٦ والشعراء والشعر١٢/ ١ الخزانة في الصلت أبي بن أمية قائله ) ٦(

 .١/٤٦٠الكتاب ) ٧(

 .٥٤٩ ص المغنى وفي٤٦٠/ ١ الكتاب في وهو الصعق بن عمرو بن ليزيد ينسب ) ٨(

 .٢/٥٢٦ الضرب فارتشا ) ٩(



٨٢ 

 

ال تضاف إلى الفعل وأن ما ورد من قوله بآية أومأت ومن اآلخـر  " آية"جنِّي أن 
  :بآية قام ينطق كل شيء ومن قول اآلخر

  بآيــة تقــدمون الخيــل شعســاً
 

  )١(كــأن علــى ســنابكها مــداما *
وذهب ابن جنِّي إلـى أن  : ")٢(المصدرية يقول أبوحيان" ما"ضمار هو على إ 

بآيـة مـا   " عليهالمصدرية وليس إضافة إلى فعل كما خرج " ما"ذلك على حذف 
  ".تحبون الطعاما

" بآيـة مـا تحبـون الطعامـا    "في " ما"زعم ابن جنِّي أن : ")٣(يقول ابن مالك
" مـا "نهـا وقعـت صـلة    أل"مصدرية فعلى هذا ال موضع للجملة من اإلعـراب  

النافيـة  " مـا "ُأضيفت إلى الفعل مقروناً ب" آية"المصدرية والذي يستدل به هو أن 
  .النافية" ما"المصدرية قبل " ما"ألنه ال يصح تقدير 

  :ومن ذلك قول الشاعر
  ألكني إلى قومي السـالم رسـالةً  

 

  )٤(بآية ما كانوا ضعافاً وال عـزال  *
  :راءلفما أنشده اومما يستدل به عند سيبويه  

  بآية الخال منهـا عنـد برقعهـا   
 

  )٥(ركبتها قض حين تثنيهـا  وقوُل *
  .فأضافها إلى الجملة االسمية فكذلك تضاف إلى الفعلية 

اختلف النحويون في تخريج هذا " ذهب بذي تسلما: "في قولهم" ذي" "ذو" -٤
    .افهي موصولة وتسلم صلة له" الذي"بمعنى " ذي"فذهب بعضهم إلى أن 

  
  
  
  
   

                                      
 .٤٤٩ ص المغنى وفي٥٢٥/ ٢ الضرب وارتشاف ١٣٥ ص ٣ الخزانة وفي لألعشي ينسب ) ١(

 .٢/٥٢٥ الضرب ارتشاف انظر ) ٢(

 .٩٤٨ ص الكافية شرح انظر ) ٣(

 .٥٤٩ ص المغنى وفي١٠١/ ١ الكتاب في األسدي شاس بن عمرو قائله ) ٤(

 .٢/٥٢٦ الضرب ارتشاف في وهو السلولي عمرو بن مزاحم قائله البيت ) ٥(



٨٣ 

 

 )١(موصولة وأعربت علـى لغـة بعـض طـي    " ذي"وقيل: يقول ابن مالك
بعـض أهـل   : وقال: ")٢(اذهب في الوقت الذي تسلم فيه يقول السيرافي: والمعنى
اذهب بالذي تسلم وهو مصـدر تقـديره   : كأنك قلت ) الذي(بمنزلة " ذي"العلم أن 

فأوصل الفعل بصلة تسلم، ثـم  ثم اتسع فحذف الجار  )٣( ..."بالسالمة التي تسلمها
وال إضافة وال . )٤(حذف الضمير فعلى هذا المذهب ال موضع للجملة من اإلعراب

بذي : "في قولهم" ذي"وذهب الجمهور إلى أن  )٥(شذوذ وإلى هذا ذهب ابن الطراوة
الجملة على فتكون ،اذهب في وقت ذي سالمة : والمعنى،هي بمعنى صاحب " تسلم

  .باإلضافة ع جرٍهذا المذهب في موض
بذي تسلم أي بذي سالمتك ويرى أن البـاء بمعنـى   : وقالوا: يقول ابن عقيل

اذهـب فـي وقـت ذي    : بمعنى صاحب وهي صفة وقت محذوف أي" ذي"و" في"
  )٦( .سالمة لك

فـإن   ،يضاف إلى المفـرد  )٧(هو اسم زمان أو مكان البتداء الغاية: لدن -٥
ب أن تكون الجملـة فعليـة مثبتـة فعلهـا     ووج،ُأضيف للجملة تعين أنه للزمان 

  .)٨(��m������������������l:ومن إضافته إلى المفرد قول اهللا تعالى.متصرف 
                                      

 .٥٥٠ ص غنىالم ) ١(

 بنحـو  الناس أعلم من وكان  باآلداب، وعالم نحوي سعيد أبو عبداهللا بن الحسن هو: السيرافي  ) ٢(
ـ ٢٨٤ سنة ولد والقطع الوصل الفات"  كتاب وله فيه، فأجاد سيبويه كتاب وشرح البصريين،  هـ

  ٧٨/  ٢( األعيان وفيات .هـ٣٩٧ وتوفى

 .١/٩٩سيبويه كتاب شرح انظر)  ٣(

 .٥٥٠ ص والمغنى٣٧٦/ ٢ الضرب رتشافا ) ٤(

 طاف الطراوة بابن ويعرف الحسين بأبي يكني النحوي ائيبالس عبداهللا بن محمد بن سليمان هو ) ٥(
 واإلفصاح سيبويه كتاب على المقدمات منها مصنفات له بالعربية زمانه أهل أعلم وكان األندلس بالد
: المتوفى(نحاة   جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي الرواة على أنباه ال إنباه اإليضاح كتاب على
 الرأى هذا أبوحيان عزى وقد ،هـ ١٤٢٤األولى، : المكتبة العنصرية، بيروت الطبعة: الناشر)هـ٦٤٦
 .٥٢٨ /٢ الضرب ارتشاف انظر الطراوة ابن إلى

 .٢/٣٦٠الفوائد تسهيل في  المساعد ) ٦(

 .٥٥٠ ص المغنى١٠٠/ ٤ المفصل حوشر١٢٤ـ،١٢٣/ ٢ الكافية شرح ) ٧(

 .٣٥اآلية ق سورة ) ٨(



٨٤ 

 

  :ومن إضافته إلى الجمل قول القائل
  
صريع   ورقنـه  غـوانٍ راقهـن  

 

  )١(لدن شب حتى شاب سود الـذوائب  *
ـ "نه الفعل بعـد  فقد حذف م )٢(ائتالئهاشوالً فإلى من لدُ : أما قول القائل  " دلُ

ومن الغـرة  : ")٣(يقول ابن هشام،من لدن كانت شوالً : وحذفت النون منه والتقدير
مـن  : "أن سيبويه ال يرى جواز إضافتها إلى جملة ولهذا ال من قوله: البن الدهان

  ".من لد كانت"ولم يقدر " من لد أن كانت شوالً: "أن تقديره" لد شوالً
فإنـه يضـاف    طـأ إذا أب مصدر راث يريث )٤(ءوهو بمعنى البط: ريث -٦

  )٥( .جوازاً إلى الجملة الفعلية التي فعلها متصرف ويشترط كونه مثبتاً
  :ومثاله قول الشاعر

  خليلّي رفقاً ريـث أقضـى لبانـةً   
 

  )٦(من العرصات المذكرات عهوداً *
  :ومنه أيضاً قول الشاعر 

  ال يصعب األمر أال ريـث يركبـه  
 

  )٧(ماٍل لـه قسـم  وال يبيت على  *
وقال ابن مالك زائدة أو مصدرية كقـول  " ما"والفعل بـ وقد يفصل بين ريث 

  :القائل
ــالُ  ــى ين ــاه يلق ــؤال محي   الس

 

ــةً * ــى  راجي ــا ينثن ــث م   )٨(ري
ال يضاف إال إلى المفردات فإن كان بعده جملـة  " ريث"أن : وزعم ابن مالك 

  .لبينهما ليضاف إلى المصدر المؤو" أن"وجب تقدير
                                      

 .٣/١٨٨ الخزانة وفي ٢٠٨ ص المغنى في وهو القطامي قائله ) ١(

 .٥٥١ ص المغنى وفي١٢٤/ ١ الكتاب في قائله يعرف ال رجز هو ) ٢(

 .٥٥١ ص المغنى ) ٣(

 .٢/١٠٣ الحاجب البن  لكافية ا شرح ) ٤(

 .٥٥٠ ص المغنى ) ٥(

 .٥٥١ ص المغنى وفي ٨٣٦ ص المغنى شواهد شرح في قائله ريذك لم ) ٦(

 .٢/١٥٦الهمع في قائله يذكر لم ) ٧(

 .٢/١٥٦ الهمع في قائله يذكر لم ) ٨(



٨٥ 

 

  نحو قول الشاعر: )١(قول وقائل -٧
  وأجبت قائل كيف أنـت بصـالح  

 

  )٢(نـي عـوادي  وملّ حتى مللـتُ  *
أجبـت وهـو   "بصالح متعلق بو" قائل"مضاف إليها " كيف أنت"فنجد جملة  

قـول  في " قول"أما مثال . )٣(أي بقولي أنا صالح،مرفوع على الحكاية وفيه حذف 
  :الشاعر

انــقــول يــا للرجــال يــنهض م  
 

* ٤(والشــبانا الكهــوَل مســرعين(  
فقول مصدر قال يقول ويضاف إلى الجملة المحكية به وقد جازت إضـافته   

إلى الجملة وإن لم يكن ظرف زمان أو قائماً مقامه ألنه ُأضيف إلى لفـظ الجملـة   
التي جئ بها بعده على الحكاية، وهي في مقام المفرد ال إليها وهي باقيـة علـى   

  .جمليتها
  )٥( .تلي حتى الجملة االسمية والفعلية: تىح -٨

  :فحتى حرف ابتداء ولذا، سميت بحتي االبتدائية نحو قول الشاعر
  بهـم حتـى تكـّل مطـيهم    سريتُ 

 

  )٦(وحتى الجياد ما يقٌدن بأرسـان  *
  :وأيضاً منه قول الشاعر 

ــا   فمازالـــت القتلـــى تمـــج دماِؤهـ
 

 

  )٧(بدجلةَ حتـى مـاء دجلـةَ اشـكل     
   

 

                                      
 .١٥١ ص اللبيب مغنى ) ١(

: المتوفى(جمال الدين  هللا،بن عبد اهللا، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد ا محمد  يةالكافية الشاف شرح)٢(
جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث : الناشرعبد المنعم أحمد هريدي : حققالمهـ ٦٧٢

 ١/٥٥١،ومغني اللبيب٤/١٧٢١األولى : الطبعة ةاإلسالمي كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية مكة المكرم
 ١/٥٦٣ الهوامع ،همع١/٥٥١ اللبيب مغنى)  ٣(

 ١/٥٥١ المغنى في قائله يسم لم)  ٤(

 .٣٤٣ /١ الهمع ) ٥(

 .٣٩ /٢ المقتضب ١ /٣ الصبان حاشيةو ٤١٧ /١ سيبويه كتاب من والبيت  القيس امرؤ قائله ) ٦(

 .١٧٣ ص المغنى وفي ٢٥٨، /٢ الهمع في ردو جرير قائله)  ٧(



٨٦ 

 

الجياد "ذهب الجمهور إلى أن هذه الجملة من قوله  ،ذه المسألة فيها خالففه
ال موضع لها من اإلعراب وذهـب  " لكماء دجلة أش"ومنه قوله " ما يقدن بأرسان

  ".حتى"إلى أنها في موضع جر باإلضافة ب )١(وابن درستويه  الزجاج
  الواقعة مضافاً إليه نماذج للجملة

١-   ــف ــن لطي ــن م ــذا ولك ــدع ه   ف
 

 

 قني إذا ذهـــب٢(العشـــاء يـــؤر(  
إذاً " ذهب العشاء"أضيفت إلى الجملة الفعلية " إذا"الشاهد في هذا البيت هو أن  

  .فهي محل جر باإلضافة
هو دع ذكر تلك الديار وما كانت عليه وما ألم بها وهلـم بنـا   : ومعنى البيت

ء أي إذا حـان وقـت   إلى ذكر الحبيبة وما لقيتُ من جرائها وقوله إذا ذهب العشا
  .النوم

ــ -٢ ــا  ونحكُ ــن هجان ــالقوافي م   م ب
 

 

ــدماء حــين تخــتلطُ بونضــرِ    )٣(ال
تخـتلط  "وهي اسم زمان إلى الجملـة الفعليـة   " حين"ففي هذا البيت ُأضيفت  

وعليه تكون الجملة في محل جر باإلضافة ويجوز لنا أن نقدر هذه الجملـة  " الدماء
فمن هجانا مـنهم رجعنـاه   : ومعنى البيت هو. ماءحين اختالط الد: بالمفرد فتكون

ومنعناه من أن يعود بقوافينا الالذعة المفحمة ومن صمد لقتالنا ضربناه وعصفنا به 
  .وقوله نحكم أي نمنع

  
  

                                      
 إشـارة  انظـر  المبرد عن أخذ النحوي الفارسي المرزبان بن درستويه بن جعفر بن عبداهللا هو ) ١(

 ديـاب  المجيـد  عبد:د ،تحقيق اليماني المجيد عبد بن الباقي عبد واللغوين النحاة جمترا    التعيين
 .   ١٦٢ص هـ١٤٠٦ االسالمية والدراسات للبحوث فيصل الملك  مركز

 .١٠ ص ثابت بن حسان ديوان  ) ٢(

 .١٢ ص السابق المرجع المعركة احتدام عند كناية: الدماء تختلط ) ٣(



٨٧ 

 

  :ومن هذا النوع قوله
٣- ــو ه ــك بن ــيصٍنفت ــا ص ــن أبيه   ع
 

 

ــجعٍ  ــترقُ الُ لش ــثُ تُس ــابحي   )١(عي
والجملـة فعلهـا مبنـي    " العياب تسترق" إلى الجملة الفعلية" حيث"ُأضيفت  

باإلضـافة، وهصـيص    للمجهول والعياب نائب  الفاعل، إذاً فهي في محل جـرٍ 
المذكور في البيت هو أبوبطن من قريش وهو هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب 
وشجع قبيلة من كنانة وتسترق من السرقة والعياب جمع عيبة وهو وعاء مـن أدم  

حيـث اسـتراق   "ذا أردنا تأويل هذه الجملة بـالمفرد فتكـون   يكون فيها المتاع وإ
  ".العياب

  :ومن الجمل المضافة في شعر حسان قوله
  سارواقتلنا ابنَي ربيعة يوم  -٤

  ــاعفة ــي مض ــا ف ــد إلين   )٢(الحدي
" سـاروا "للزمان إلى الجملة الفعلية "وهو ظرف " يوم"الشاهد فيه هو إضافة  

  .يوم سيرهم: ضافة ويجوز تقديرها بالمفرد فتصيرفالجملة إذاً في محل جر باإل
  :ومن هذا الضرب قوله

٥-  ــيم ــم حك ــر به ــت  وف ــوم جال   ي
 

 

ــارِ  ــو النج ــر بن ــود تخط   )٣(كاألس
" جالت بنو النجار"وهي ظرف زمان للجملة الفعلية " يوم"وهنا أيضاً ُأضيفت  

يـوم جولـة   : كونإذاً فهي في محل جر باإلضافة ويمكن أن يحل المفرد محلها فت
وحكيم الذي ورد ذكره في البيت هو حكيم بن حزام بن خويلد انهـزم  . بني النجار

  .سلم عام فتح مكةأيوم بدر وفر ثم 
                                      

 .٣٣ ص حسان ديوان ) ١(

 الـدروع  يعنى: الحديد مضاعفة قريشاً، يعنى: ساروا بدر، يوم قُتال وشيبة عتبة هما: ربيعة ابنا ) ٢(
 .٧١ ص ثابت بن حسان ديوان نسجها، ضوعف التي

 .٧١ ص حسان، ديوان بنفسها، معجبة تتبختر: تخطر ) ٣(



٨٨ 

 

  :ومن الجمل المضافة في شعره قوله
٦- عهــده فــي تقــادمِ ر عــفّإذا الــده  
 

 

  )١(ك فـي غـد  كان لؤم على عار قومٍ 
ويجوز لنا أن نقدر " الدهر"اسم ظاهر وهو  إلى" إذا"إضافة : فالشاهد فيه هو 

فعالً محذوفاً يليها فيكون التقدير إذا عف الدهر ألنها ال تدخل على االسم الظـاهر  
   .مباشرة

  :ومن الجمل المضافة أيضاً قوله
ــى تضــ -٦ ــ بحت ــم اثهملث ــدت به   فغ
 

 

 أصـلُ  سوداء ٢(هـا كـالعنقر  فروع(  
إذاً هـي فـي محـل جـر     " تضب لتأتهم"إلى الجملة الفعلية " حتى"أضيفت  

  .باإلضافة وفي هذه المسألة خالف كما ذكرنا
  :ومنه أيضاً قوله

ــابعوا   -٧ ــين تت ــداهللا ح ــد وعب   وزي
 

 

 ٣(تخطــر المنيــةُ جميعــاً وأســباب(  
فالجملة في محل جـر  " تتابعوا"إلى الجملة الفعلية " حين"هو إضافة : الشاهد 

وزيد المذكور هو زيد بن " حين تتابعهم"مفرد تكون باإلضافة وإذا أردنا تأويلها بال
  .�هو عبداهللا بن رواحة شاعر الرسول: وعبداهللا �حارثة مولى رسول اهللا

  
  
  
  

                                      
 .٧٩ حسان،ص ديوان الدهر، يمحوه ال باق لومك أن أي: غد في لؤمك محا،: عفّ ) ١(

 نبـات : العنقـر  ، ١٠٧،ص،١ج الضـاد  ،فصـل  المحيط القاموس لعابهم، يسيل: لثاتهم تضب ) ٢(
  .٨٤ حسان،ص ديوان الساق، ضعيف

 .٨٨ حسان،ص ديوان وتتحرك، تتبختر: تخطر ) ٣(



٨٩ 

 

  :ومنه أيضاً
٨- فطــاعن حتــى مــات غيــر موســد  
 

 

 ــرك ــر   بمعت ــا يتكس ــه القن   )١(في
فالجملة في محـل جـر   " مات"إلى الجملة الفعلية " حتى"هو إضافة : الشاهد 

: ومعنى مات غير موسـد " حتى موته"ضافة ويجوز لنا نقدرها بالمفرد فتكون باإل
  .أي من غير أن توضع تحت رأسه وسادة

ومن خالل دراستي لشعر حسان وجدت الجملة التي تقع فـي محـل الجـر    
  .باإلضافة وردت بكثرة خاصة الجملة الفعلية

  

                                      
 .٨٨ ص السابق المرجع الرماح،: القنا ) ١(



٩٠ 

 

  املبحث الثاني
  بالفاء أو إذااجلملة الواقعة جوابًا لشرط جازم مقرتنة 

، ىن، أنّيامهما، كيفما، أ ،، إذما، من، ماإن: وهي الجملة التي تكون جواباً ل
جزم لفظاً وهو المضارع المجرد مـن لـن،   حيثما، أينما، أي، وال تتصدر بمفرد ي

قـد  : ف المجرد منوقد، وما، والسين، وسوف، أو محالً كالفعل الماضي المتصرِّ
أن  )١(الجملة التي تقع جواباً للشرط الجـازم وال تصـلح  : وما وال وبعبارة أخرى

��m��q��p��o��n:تكون جملة شرط له فهي محلها الجزم نحو قول اهللا تعـالى 

��v��u����t���s��rl)٢(.  
  :ومنه أيضاً قول زهير

فإن يلحـق بشـاؤهما   هو الجواد  
 

ــ * ٣(ه لحقــاه فمثلُــعلــى تكاليف(  
جملـة اسـمية   ) فمثله لحقا(ملة االسمية الشاهد في هذا البيت همو مجيء الج 

¼��½��¾�����«´�����¶��¸�����mº��¹:،لذلك اقترنـت بالفـاء وكـذلك اآليـة    

¿l)عطفاً على المحل، ولذا يجوز العطف عليهـا  " يذره"ولهذا قرئ يجزم  )٤
  .بالجزم

��mV��U��T���S��RW����Y��X:ومنهــا أيضــاً قــول اهللا تعــالى

^��]��\�����[��Z_���a���`�c��b l)٥(.   
  
  
  
  

                                      
 .٢٦٢ ص ٢ ج الكافية شرح ) ١(

 .٢٦اآلية الروم سورة ) ٢(

 هـالل  دار٢/٢٨٤ الجـاحظ  عثمـان  أبو بحر بن ،عمرو والتبين البيان في ورد  زهيرل  لبيتا) ٣(
 ه١٤٢٣، بيروت

 .األعراف سورة من ١٨٦ اآلية ) ٤(

 .٢٧١اآلية البقرة سورة ) ٥(



٩١ 

 

، )١(ففي اآلية السابقة، اختالف في القراءات قـرأ بـالنون والجـزم حمـزة    
  في أن بعض القراء اختلفوا في الياء والنون فاالختالف يأتي )٣(، ونافع)٢(والكسائي

بالياء " رويكفّ"الرفع والجزم فقرأ ابن كثير وأبوعمرو وعاصم في رواية أبي بكر و
اختلف القراء  )٥(��mº��¹���¸��¶�����´»����¼l:ول اهللا تعالىأما ق. )٤(والرفع

بالنون والرفع، وقـرأ  " همونذر"في الجزم والرفع فقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر 
  )٦( .بالياء والجزم" همويذر"بالياء والرفع وقرأ حمزة والكسائي " همويذر"أبوعمرو 

ـ   �����������������������������������������������:الجزم قـول اهللا تعـالى  ومثال الجواب بالفعل الماضي المعطوف عليـه ب

�m��Ã��Â�������Á��À��¿��¾��½���¼��»��º��¹��¸��¶�����������´��³

Äl)فقـرأ ابـن كثيـر    . تهااءفأيضاً في هذه اآلية الكريمة اختالف في قر )٧
أ نـافع  بـالرفع وقـر  " لـك قصـوراً   ويجعُل"بي وابن عامر ُأوعاصم في رواية 

                                      
 آل مـولى  بالزيـات،  المعـروف  الكوفي إسماعيل بن عمارة بن حبيب بن حمزة عمار أبو هو ) ١(

 وأخـذ  القراءة، الكسائي الحسن أبو أخذ وعنه السبعة، القراء أحد انك التيمي؛ ربعي بن عكرمة
 اهللا رحمـه  سـنة،  وسبعون ست وله بحلوان ومائة وخمسين ست سنة وتوفي  األعمش، عن هو

  ٢١٦/  ٢  األعيان وفيات .تعالى

 أخذ بعةالس القراء أحد المشهور اإلمام بالكسائي المعروف الكوفي اهللا عبد بن حمزة بن على هو ) ٢(
 ٣/٢٩٥ األعيان ،وفيات النحو في إماما كان.هـ١٨٩ سنة ت الزيات حمزة عن القراءة

 مـن  طائفـة  على قرأ األعالم أحد المدني المقرئ الليثي النعيم أبي بن الرحمن عبد بن نافع هو ) ٣(
 ٥/٣٦٨االعيان وفيات.هـ١٦٩ سنة ت المدينة أهل تابعي

 العـال /د عبـد  تحقيق هـ٣٧٠ ت اهللا عبد أبو خالويه بن حسين،ال السبعة القراءات في الحجة ) ٤(
 ٤ط بيروت الشروق دار٢٦٤ ص مكرم سالم

  .١٨٦اآلية األعراف سورة ) ٥(

 البغـدادي  مجاهد بن بكر أبو التميمي، العباس بن موسى بن أحمد القراءات في السبعة كتاب   ) ٦(
 الثانيـة، : الطبعـة  مصـر  – عارفالم دار: الناشر ضيف شوقي: المحقق )هـ٣٢٤: المتوفى(

 .٢٩٩ ،٢٩٨ ص هـ١٤٠٠

 .١٠اآلية الفرقان سورة ) ٧(



٩٢ 

 

وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم والكسائي عن أبي بكـر عـن    )١(وأبوعمرو
  )٢( .بسكون الالم" ويجعْل"عاصم 

اقترانه بالفـاء وجـاز    )٣(جاز" ال"فإن كان فعل الجواب مضارعاً مصدراً ب
 )٤(l	��������������������������m:عدم االقتران نحـو قـول اهللا تعـالى   


�����	������������������������������m:ىومنها أيضـاً قـول اهللا تعـال   ���

���l)ومنه أيضاً قول زهير )٥:  
ال يذُمم ومن يفض قلب هومن يوف  

 

*   ال يـتجمجم ٦(إلى مطمئن البـر(  
وإنما تالزم الفاء إذا حذفت  جملة الجواب وحدها أو جملتا الشرط والجواب  

  .معاً
ليكون في صورة ما  )٧(أ بعد الفاءأنه إذا اقترن بالفاء وجب تقدير مبتد: وقيل

  .ال يصلح للشرط والجزم
ل في خير إن صدقت فال تز"عاء أو للنهى نحو للد" ال"وتجب الفاء إذا كانت 

  .ومهما تقل فال يفضض اهللا فاك ،فال يرحمه اهللا إن يقتل الظالم: ونعمة ونحو
فال وثقت  نحو إن غدرت )٨(فعالً ماضياً وجبت الفاء" ال"وإن كان المصدر ب

  .بك وال أكرمتك

                                      
�  أ�� ا�?)د ،أ� �*( اQ,�ي أ.� ا�7(اء ا�-$>� ،آ�ن أ.-  ا�?�س  %�3M �  ه��� )١(

S)7���،�ً8ن،8ـM�4ن ،١٢٧%Q�4ت ا	و، ���  ٢/٩هـ،أKU ا�S)7ءة %  %  أ�� %$� ا�(.�  ا�-

    ،٢٦٤ ص السبع تالقراءا في الحجة ) ٢(

 .٢٦٤-٢٦٣ /٢ الكافية شرح ) ٣(

 .١٣اآلية الجن سورة  ) ٤(

 .١١٢اآلية طه سورة ) ٥(

 وفـي .٧/٧٥العـروس  تاج وفي)جمجم(١٢/١٠٩ العرب لسان وفي سلمى أبي بن لزهير البيت)  ٦(
 يوالبجـا  محمـد  علـي  ،تحقيق القرشي الخطاب أبي بن محمد يزيد العرب،أبو أشعار جمهرة

  والنشر للطباعة مصر ،نهضة١/١٧٤،

 .٢٣٣ص، قباوة الدين ،فخر الجمل وأشباه الجمل وأشباه الجمل إعراب ) ٧(

 ٢/٣٢٥الحاجب البن  الكافية شرح ) ٨(



٩٣ 

 

فإن تقدم على فعل الجواب اسم منصوب أو شبه جملة فالقياس يوجب الفـاء  
��m��N���M��L��K���J:تكـرم وقـول اهللا تعـالى   نفسـك  إن تصدق ف: نحو قولك

��T��S��R��Q��P��Ol)١(    
  

ــالى  ــه تع ــاً قول ــه أيض 	����������������������������m:ومن


l)٢(  

  )٤(:ومنه قول الفرزدق )٣(��m��l��k��j��i��hl:ىوقول اهللا تعال
  فما تـك يـا بـن عبـداهللا فينـا     

 

ــافُ  * ــال ذالً تخ ــارا ف   وال افتق
وإذا خال الجواب من الفاء في مثل هذا فالبد من تقدير فعل محذوف يفسـره   
إن تأتني أخـوك يكرمـك ومـن    : المذكور المجزوم لفظاً بأداة محذوفة أو تقديراً

: على الفـاء الرابطـة للجـواب   م وأجاز بعض النحاة أن يتقدم كرنفسه ي يكرمني
  )٥( .المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول ألجله والظرف والحال

 ن األصل في معنى الفاء هـو التعقيـب  والفاء هذه تربط الجواب بالشرط أل
فة أنها عاط )٧(ومسبب عنه وزعم بعض النحاة )٦(والسببية والجزاء متعقب للشرط

ويبـدو   )٨(سببية تعطف جملة الجواب على جملة الشرط وزعم آخرون أنها زائدة

                                      
  .٧١اآلية يونس سورة ) ١(

 .٧٧اآلية غافر سورة ) ٢(

 .٤٤اآلية الروم سورة ) ٣(

    ٢٣٥ص، قباوة، الدين لفخر الجمل إعراب كتاب في شاهداً ورد)  ٤(

 .٣٨٢ ص ٤ ج الوافي النحو) ٥(

 .٢٦٢ ص ٢ ج الكافية شرح ) ٦(

 .١٧٥ ص ١ ج الدسوقي حاشية ) ٧(

 .١١١ ص ٢ ج الكافية شرح ) ٨(



٩٤ 

 

الـرحمن   لي أنها لو كانت زائدة حقاً لما كان حذفها ضرورة شعرية نحو قول عبد
  )١( :بن حسان

  ايشـكره اهللاُ  الحسـنات  من يفعِل
 

* عنـد اهللا مـثالن    رِبالشً والشر  
  ".فاهللا يشكرها"على تقدير  

أن تحذف الفاء مع المبتدأ قياساً، إذا كان فعل الشرط ماضياً لفظاً أو  ويجوز
  )٢( :معنى، وفعل الجواب مضارعاً نحو قول زهير

 ــغبة ــوم مس ــٌل ي ــاه خلي   وإن أت
 

ـ   ال غائب: يقول * مرِما لـي وال ح  
  ".فهو يقول"على تقدير  

أو معنـى   لفظاً أن أداة الشرط الجازمة إذا وليها ماضٍ )٣(وزعم بعض النحاة
فقد تغير عملها، وضعفت عن جزم الجواب لحيلولة الفعل بينهما غير ظاهر فيـه  
أثرها، فلما لم تعمل في الشرط لم تعمل في الجزاء فتكون جازمة لشيء واحد، هو 
الشرط تقديراً كما تجزم لم، ولما، والم األمر، وال الناهية، وعليه تكون الجملة مما 

   .أن جواز جزم الجواب يدفع ما ذهبوا إليهم هال محل له ويرد علي
اختباراً وحمـل عليـه    األخفش أن حذف الفاء الرابطة وحدها جائز )٤(وزعم

ــالى ــول اهللا تع ®��������m�����¹��¸��¶�����´��³��²���±��°:ق

��ºl)محـذوف للداللـة الكـالم عليـه     " إن"والتحقيق أن جواب الشرط  )٥
الـذي فقـد   " إذا"و )٦(بها يتعلق كل من الوالدينو" كُتب"هي نائب فاعل " الوصية"و

  .معنى الشرط

                                      
 .٢٣٧،ص الجمل إعراب في ورد ٤٧٢ وص ٥٨ ص هشام البن المغنى ) ١(

 النحـو  في صولاأل وفي١/٢٢١ النحو في الجمل وفي٣/٦٦ الكتاب في داًهشا ورد زهير قائله ) ٢(
 ١/٤٣٩ المفصل وفي٢/١٩٢

 .٢٦٢ ص ٢ ج الحاجب البن  الكافية شرح ) ٣(

 .١٧٨ ص المغنى ) ٤(

 .١٨٠اآلية البقرة سورة ) ٥(

 .١٠٣-١٠٢ ص هشام البن المغنى ) ٦(



٩٥ 

 

وزعم الدماميني أن جواب الشرط الجازم المقترن بالفاء أو إذا ال محل له من 
الحق أن جملة جواب الشرط ال محل لها مطلقاً وذلـك أن كـل   : ")١(اإلعراب قال

ـ  ع المفـرد فـال   جملة ال تقع موقع المفرد فال محل لها وجملة الجواب ال تقع موق
والتحقيق أن العلة التي بني عليها زعمه قد تبدو ضعيفة فالجملـة  " يكون لها محل

أما  )٢(هذه وقعت في موقع الفعل المضارع الذي يطلبه الشرط الجازم والفعل مفرد
فاعله الظاهر أو المستتر فال أثر ألداة الشرط فيه وإنما هو معمول للفعل وشـأنه  

  .سم الفاعل يخرجه عن كونه مفرد، إن ظهر بعد، وإن قُدرفي ذلك شأن الفاعل ال
إلى أن المحل في جواب الشـرط الجـازم المقتـرن     )٣(وذهب بعض النحاة

واحتجوا بأن الفاء . محكوم به لمجموع الفاء أو إذا وما بعدها وليس للجملة وحدها
سـتا  وإذا تمنعان ما بعدهما من الجزم، والصحيح أنهما رابطتـان للجـواب، ولي  

واقعتين فيه فهما لوصل الجواب بالشرط وبنائه عليه وأدوات الـربط ال تخضـع   
  .لعوامل اإلعراب ظاهراً وال تقديراً

قد أوضح أن  -أنه يذهب مذهب أولئك النحاة )٤(-والظاهر -بل إن ابن هشام
ولما كان جـواب  . )٥(الحكم للجملة يكون بصدرها وال عبرة بما تقدم من الحروف

لحقيقة جواب شرط جازم مقدر فإنه إذا اقترن بفـاء السـببية وامتنـع    الطلب في ا
جزمه يجو تقدير الجزم فيه محالً والعطف عليه بالجزم نحو قـراءة غيـر أبـي    

: ألن التقـدير  )٦(��®��¬l	�������m��¶�����´��³��²��±���°:عمرو

                                      
 .٧٧و ٦٥: ٢ الدسوقي وحاشية ١٣٢: ٢ المنصف ) ١(

 .٤٩٩ ص والمغنى٣٩/ ٢ الكافية شرح ) ٢(

  .١٤٠-١٣٩: ٢جني، شرح كتاب التصريف ألبي عثمان المازنيالبن :  المنصف ) ٣(
  دار إحياء التراث القديم: الناشر
 م١٩٥٤أغسطس سنة  -هـ ١٣٧٣األولى في ذي الحجة سنة : الطبعة

 .٤٧٣-٤٧٢ ص المغنى ) ٤(

 .٤٢١ ص المغنى ) ٥(

 .١٠اآلية المنافقون سورة ) ٦(



٩٦ 

 

ـ  )١(إن أخرتني أصدق وأكن من الصالحين وهو من العطف على المعنى" ه ويقال ل
  )٢( :في غير القرآن العطف على التوهم نحو قول عمرو بن معديكرب

  دعنـــي فأذهـــب جانبـــاً  
 

  كفـــك جانبـــا ايومـــاً و *
دليل شرط جـازم أو  " إذا"أداة شرط جازمة أو جعلوا " أما"والذين زعموا أن  

ذهبوا إلى أن الفاء الفصيحة تدل على شرط جازم محذوف ملزمـون أن يجعلـوا   
  .األدوات الثالث في محل جزم جواب الشرط الجمل بعد هذه

  
  :لجملة الواقعة جواباً لشرط جازمل نماذجُ 

  فعلُـه  متى ما يقـْل ال يكـذب القـولَ    -١
 

 

  ٌ   )٣(غيـر قطـوب   إلى الخيراتسريع
وهي جملـة فعليـة   " ال يكذب القول فعله"هو أن الجملة الفعلية : الشاهد فيه 

" فعلُـه "ل به فيها مقدم على الفاعل والذي هو فعلها مضارع مسبوق بنفي، والمفعو
. وقعت كلها في محل جزم جواباً للشرط ونجده غير مقترن بالفاء وهذا األمر جائز

  .�والبيت من أبيات قيلت في رثاء الخليفة عمر بن الخطاب
  :�ومن هذا النوع من الجمل قوله

  إن تمسِ دار ابن أروى منـه خاليـةً   -٢
 

 

  )٤(مخـرق خـرب   باب صريع وبـاب  
ــ   ــر حاجتَ ــاغي الخي ــادف ب ــد يص   هفق

 

 

    والحسـب فيها ويأوي إليهـا الـذكر  
في محل جزم " فقد يصادف"جاءت الجملة الفعلية التي في صدر البيت الثاني  

" تمـسِ "التي في البيت الذي قبله وفعل الشرط هـو  " إن"جواباً للشرط وأداته هي 
                                      

 .٤٧٢ ص المغنى ) ١(

 .٦٦٤/  ٣ لخزانة وفي ا١/٢٣٦ المفصل في شاهدا ورد ) ٢(

 .٢٤ ص ثابت، بن حسان ديوان عبوس، غير: قطوب غير ) ٣(

 .١٨ ص السابق، المرجع الشرف،: الذكر طالبه،: الخير باغي ) ٤(



٩٧ 

 

المذكور هو الخليفة عثمان بـن عفـان وهـذا    وابن أروى . واقترن الجواب بالفاء
وأروى هي ُأمه وهي بنت كريز بن ربيعـة بـن    ،البيت من أبيات قيلت في رثائه

  .عبد شمس العبشمية
  :ومنه أيضاً قوله

ــل   -٣ ــريشٌ أو تحص ــب ق ــى تُنس   مت
 

 

ــاب   ــا نص ــي أرومته ــك ف   )١(فمال
ي محـل جـزم   وقعت ف" فما لك في أرومتها نصاب" يةنجد أن الجملة االسم 

  .جواباً للشرط
والجملة االسمية مكونة من مبتدأ وخبر تقدم الخبر فيها وهو شبه جملة علـى  

  ".نصاب"المبتدأ ألنه نكرة وهو 
  .في هجاء الوليد بن المغيرة �والبيت من أبيات قالها حسان

  :ومن هذا النوع قوله
  متوســعاً ءاًرِ إن كنــت امــريــا حــا -٤
 

 

 ــفننصــد األولــى ي٢(آل جنــاب فاف(  
في محل جزم جواباً للشـرط،  " فافد األولى"هو وقوع الجملة الفعلية : الشاهد 

واقترن الجواب . والفاعل في الجملة ضمير مستتر تقديره أنت، واألولى مفعوالً به
  .بالفاء

في " حارِ"والبيت من أبيات قالها حسان هاجياً الحارث بن هشام بن المغيرة و
  .وجناب هو جناب بن عبداهللا بن هبل الكلبي،البيت منادى مرخم 

  
  
  

                                      
 .٣٣ ص حسان، ديوان والمرجع، األصل: األرومة تميز، تحصل ) ١(

 .٣٣ حسان،ص ديوان يخدمن،:ينصفن وثروة، مال ذا: متوسعاً ) ٢(



٩٨ 

 

  :ومنه أيضاً
ــ -٥ ــاولتم أن يأبنـ ــرقوا إن حـ   تسـ
 

 

ــاوَل  ــذوا مع ــوب فخ ــا مثغ   )١(كله
ــوتَ  ــوا بي ــاسِ وآت ــا الن ــن أدباره   م

 

 

  حتــى تصــير كلُّهــن مجــوب    
في محل جزم جواباً للشرط وفاعل الجملة هـو  " فخذوا"وقعت الجملة الفعلية  

 �ومعاول مفعوالً به واقترن الجواب بالفاء واألبيات قالهـا حسـان  واو الجماعة 
  .هاجياً أمية بن خلف الجمحي

  :ومن هذا النوع قوله
٦-    ربــي قــادر إن تتركــوه فــإن  
 

 

 ــود ــى يع ــواد أمس ــله الع   )٢(بفض
ومعموليها وهما اسمها وهـو  " إن"هو وقوع الجملة االسمية من : الشاهد فيه 

في محل جزم جواباً للشرط واقترنت الجملـة بالفـاء   " قادر"وخبرها وهو " ربي"
  :ومعناه أن اهللا قادر على حفظه وحمايته ومنه قوله �والبيت قيل في مدح النبي

  بـــه فدنيـــةٌ إن تقتلـــوا مائـــةً -٧
 

 

 ٣(األبطـح  مـن رجـالِ   بأبي ُأزيهر(  
ف حـذ  ،وهي جملة من مبتدأ وخبر" فدنية"هو مجئ الجملة االسمية : الشاهد 

في محل جـزم جوابـاً   " دنية"والخبر هو " هذه"فيها المبتدأ ويجوز لنا أن نقدره ب
  .للشرط واقترنت بالفاء

ُأزيهـر   وأبو،والبيت من أبيات قيلت في بني دوس، ودوس من قبائل العرب 
  .اهللا الدوسي كان من حلفاء أبي سفيان بن حرب هو ابن أنيس بن عبد

                                      
 .٣٨ حسان،ص ديوان مقطوع،: مجوب الخلفية، مداخلها: البيوت أدبار ) ١(

 حسان، ديوان فضل، أو صلة من المفضل عليك به عاد ما وهي العائدة من: العواد بفضله يعود ) ٢(
 .٤٧ ص

 .٤٣ ص حسان، ديوان الخساسة،: الدنية ) ٣(



٩٩ 

 

  :ومنه قوله
ــزال عفُــو عــن -٨   يقبــل عــذرهم تال
 

 

  )١(دأجـو  بـالخيرِ  وإن يحسنوا فـاهللاُ  
في محـل جـزم جوابـاً    " اهللا بالخير أجود"وقعت فيه الجملة االسمية وهي  

ناً فيها مبي �والبيت من أبيات قالها حسان في رثاء الرسول .للشرط واقترنت بالفاء
  .خُلقه العظيم

  :ومنه قوله
  ك عابـــديفـــإن تصـــلح فإنّـــ -٩
 

 

ــلح  ــاد  وص ــى فس ــدي إل   )٢(العاب
ومعموليها وهما اسمها وهو الكـاف  " أن"وقعت الجملة االسمية من : الشاهد 

التي للمخاطبة وخبرها وهو عابدي في محل جزم جواباً للشرط واقترنـت بالفـاء   
  .والبيت من أبيات قالها حسان في هجاء بني عابد بن عبداهللا بن عمرو المخزومي

  :ومنه قوله
  د األشــداردت الســيإذا أ -١٠

 

ــعداً * ــك ســــ   )٣(فعليــــ
والجملة هنا تصدرها اسم فعل األمر وهـو  " داًععليك س"وقعت الجملة الفعلية 

جواباً للشـرط   وهو يعمل عمل الفعل فالجملة في محل جزمٍ )الزم( بمعنى" عليك"
  .والبيت قيل في مدح سعد بن زيد األنصاري،واقترنت بالفاء ،الجازم 
  
  
  
  
  

                                      
 .٥٣ ص حسان، ديوان ) ١(

 .٧٢ ص السابق، المرجع ) ٢(

 .٧٧ ص حسان، ديوان ) ٣(



١٠٠ 

 

   :قوله ومن هذا النوع
١١- مــن عينّــي نورهمــااهللاُ  إن يأخــذ  

 

 

  )١(ففي لساني وقلبـي منهمـا نـور    
وفيها تقدم الخبر وهو شـبه  " في لساني نور"وقعت فيه الجملة االسمية وهي  

  :ومنه أيضاً قوله. االشرط في محل جزم جواب" نور"جملة على المبتدأ وهو 
١٢- ــدر ــدروا فالغ ــنكم شــيمةٌ إن تغ   م

 

 

  )٢(السـخبر  في ُأصـولِ  ينبتُ لغدروا 
   

فالغـدر  الخبر وهي جملة وقوع الجملة االسمية من المبتدأ و هو: الشاهد فيه
وقعت في محل جـزم جوابـاً   "  شيمة "وخبره" الغدر"المبتدأ فيها هو "  منكم شيمة

 هوالبيت من أبيات قالها حسان في هجاء الحارث بن عوف، وهـو يشـبه  . للشرط
ـ  بالسخبر و ر وصـفه  هو نبات إذا عال استرخى ولم يبق على انتصابه فكأنـه يغي
  .داروهكذا الغُ

جواباً للشـرط   ومن خالل الدراسة وجدتُ أن الجمل التي تقع في محل جزمٍ
  .خاصة الفعلية على عكس الجمل االسمية،وردت بكثرة 

  
  

 

  

                                      
 .٨٤ ص السابق، المرجع ) ١(

 ديـوان  ٤٠٥/،١، السـين  فصـل  المحيط القاموس كالكرات سيقان لهالشجر، من نوع: السخبر ) ٢(
 .١٠٦ ص حسان،



١٠١ 

 

   املبحث الثالث
  :وفيه مطلبان 

  فردالجملة التابعة للم: المطلب األول 
  :ويقع ذلك في ثالثة أنواع

ـ  )١(من باب وقع وصـفة " نعتاً"نعت الرجل صاحبه : األول المنعوت بها ا أم
ن بعـض أحـوال   فهو تابع يبي -ويسمى الصفة أيضاً -النعت في اصطالح النحاة

والنعـت يكـون   " جاء رجـل كـريم  "فيه نحو  له بداللته على معنىويكمّ،متنوعة 
مررت بزيد الكـريم أو  : "أو للمدح نحو" بزيد الخياط مررت: "نحو )٢(للتخصيص

مررت بزيد المسكين أو للتأكيد مثل قول اهللا : أو للترحم،مررت بزيد الفاسق : مذلل
  .)٣(��m��c�����b����a��`��_��^l:تعالى

والمعلوم أن المفرد هو األصل فـي الحـال    ،هو النعت بالجملة يهمناوالذي 
  .الواقعة خبراً أو حاالً أو نعتاً نائبه عن المفرد ومؤولة به والخبر والنعت، والجملة

لواقعة نعتـاً بـالواو زاعمـاً توكيـد االرتبـاط      اوأجاز الزمخشري اقتران 
ـ   : "فرد عليه ابن مالك بقوله. بالمنعوت ّل هذا من آرائه الواهيـة ألن النعـت مكم

ثانياً مغايراً له كشيء واحد، فدخول الواو عليه يوهم كونه  هللمنعوت ومحمول مع
ألن حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه وهذا مناف لما زعم من توكيـد  

  )٤(".االرتباط

                                      
: المتوفى(زين الدين أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي : حاحالص مختار)  ١(

  حمديوسف الشيخ م: المحقق)هـ٦٦٦
  صيدا -الدار النموذجية، بيروت  - المكتبة العصرية : الناشر
 .٦١٢ ص م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠ ،الخامسة: الطبعة

 .٦٠٠ ص ٢ ج الخضري حاشية ) ٢(

  ١٣ اآلية.الحاقة سورة ) ٣(

 عبـداهللا،  بن محمد الدين جمال أبوعبداهللا هو مالك ابن المقاصد، وتكميل الفوائد تسهيل: التسهيل ) ٤(
 ٣/٣١٠ هـ،١٣٨٨ العربي، الكتاب دار بركات، كامل محمد :تحقيق



١٠٢ 

 

مررت برجل : ويشترط في الجملة المنعوت بها أن يكون منعوتها نكرة نحو
  بالجملة ومن  )١("ويرى البعض أنه نُعت المعرف باأللف والالم الجنسية. قام أبوه
  

  )٢( :ذلك قول الشاعر
    علـى اللئـيم يسـب نيولقد أمـر  

 

  ال يعنينـي ثمـت قلـت ُ   فمضيتُ *
ويشرط فيهـا أن   )٣(يسبيني حال"وال يتعين ذلك لجواز " اللئيم"صفة "فيسبيني" 

ويوصف بالجمل التـي يـدخلها الصـدق    : "تكون جملة خبرية يقول الزمخشري
األمـر والنهـى،    تحرزاً من" محتملة الصدق والكذب"وقوله أن تكون  )٤("والكذب

واالستفهام ألن الغرض من الصفة اإليضاح والبيان بذكر حال ثابتـة لموصـوف   
ت بأحوال ثابتة للمذكور يخـتص  يسيعرفها المخاطب واألمر والنهى واالستفهام ل

فأمـا قـول    )٥(بها إنما هو طلب واستعالم وال اختصاص له بشخص دون شخص
  :الشاعر

واخــتلطالظــالمُ  حتــى إذا جــن  
 

* هل رأيتَ جاؤوا بمذق ٦(قـط  الذئب(  
جـاءوا  : على الحكاية وإضمار القول كأنه قال وهو استفهام إنما هو وصفٌ 

فيه أي مقول عند حضوره هل رأيت الذئب قط، والمذق هـو اللـبن    بمذق مقوٌل
ر بياضه لمخالطة الماء حتى صار شبيهاً بلون ومراد القائل أنه تغي،المشوب بالماء 

   )٧( .الذئب
  

                                      
 الـذهني  العهـد  الم البيانيون ويسميها مبهم فرد ضمن في الحقيقة الم هي الجنسية والالم األلف ) ١(

 .٢/٦٠٢ الخضري حاشية الذهن في الحقيقة لعهد

 .٢/٥٧ عقيل وابن ٤١٦/ ١ سيبويه كتاب في وهو سلول من لرجل هو ) ٢(

 .٢/٦٠٢ الخضري يةحاش ) ٣(

 .٢/٥٣ المفصل شرح ) ٤(

 .٢/٥٣ المفصل شرح ) ٥(

 .٢/٥٧ عقيل وابن ٣٢٥ ص البيب مغنى في ذُكر العجاج بن رؤبة إلى ينسب ) ٦(

 .٣٢٥ ص اللبيب ومغنى١١٥/ ٢ التسهيل شرح ) ٧(



١٠٣ 

 

  : رابط جملة الصفة
�:ويشترط أيضاً أن تشتمل على رابط يربطها بالموصوف نحو قول اهللا تعالى

�m���������	��
�����������������������������������~��}��|

�l)وفـي الجملـة   ،بالجملة التي بعده فهي في محل رفع " يوم"وصف فيه  )١
  .يعود على الموصوف" الهاء"ضمير 

  :ضمير للداللة عليه كقول القائلوقد يحذف ال
ــاء ــرهم ثنـ ــا أدرى أغيـ   ومـ

 

  )٢(أم ماٌل أصـابوا؟  وطول الدهرِ *
  ".الهاء"فحذف " أم مال أصابوه"والتقدير  

بها تكون تابعة للمفرد في اإلعراب فقد تكون في  فإن الجملة المنعوت :وبعد
�������|��{��~���������������������m:موضع رفع نحو قول اهللا تعالى

����������	��
���������������l  وتكون في موضع نصب نحو قول اهللا تعـالى: 

�m������������������� l)في محل نصب تابعـة  " تُرجعون فيه"فجملة  )٣
���������m:وتكون في موضع جر نحو قـول اهللا تعـالى  ،وهو منصوب " يوماً"ـل

����������������������	 l)ليـوم "في محل جر تابعـة  " ال ريب فيه"فجملة  )٤ "
  .وهو مجرور وعليه تكون الجملة في محل جر

تعطف الجملة بالحرف على مفرد يشبه الفعـل، كالمشـتق   : العطف: الثاني
وفي العطف على المشتق تؤول  ،والمصدر الصريح وتكون تابعة له في اإلعراب

 �������������������������������m:ومن ذلك قـول اهللا تعـالى  ،الجملة بمشتق 

l)طف فيه  )٥فهي في محل نصب والتقـدير صـافات   " صافات"على " يقبضن"ع
                                      

 .٢٤٥اآلية البقرة سورة ) ١(

 .٢/٦٣ الخضري وحاشية٨٨/ ١ الكتاب كلدة، بن لحارث اقائلها ) ٢(

 .٢٨١اآلية البقرة سورة ) ٣(

  .٩اآلية عمران آل سورة ) ٤(

 .٣اآليةالملك سورة ) ٥(



١٠٤ 

 

��m��]��\��[���Z���Y���X��W���V:وفي قول اهللا تعـالى ،وقابضات والمقدر نكرة 

��^l)١(.  
" تثيـر األرض "جملـة  عطفت على " تسقىال"فنجد في اآلية الكريمة أن جملة

  :ونجد ذلك في قول المجنون.رفع  فهي في محل التي جآءت صفة ثانية للبقرة،
  يـا عمــرك اهللا إال قلـت صــادقه  

 

* ٢(أم كذبا أصادقاً وصف المجنون(  
أصادقاً وصف المجون أم كذباً وعليه تكون الجملة فـي محـل   : ألن التقدير 

��m�����������������������Æ��Å��Ä:نصب، ومن أمثلتها قـول اهللا تعـالى  

������������������������B��A����D��Cl)ــي  )٣ ــول أب ــه ق ومن
  :ذؤيب

ــنفس ــةٌ إذا رغب وال ــاراغب   ته
 

ــٍل * ــى قلي ــرد إل ــع وإذا تُ   )٤(تقن
  :ومنه أيضاً 

  ما بي يـا بثينـة قـاتلي    إذا قلتُ
 

  )٥(ويزيـد  ثابتٌ: من الوجد قالت *
منه قـول اهللا  و"ثابت"على اسم الفاعل "يزيد "هو عطف الفعل : والشاهد فيه  

" نرد"فتكون جملة  )٦(��m`���_��^��i��h����g��f��e����d����c��b��al:تعالى
  )٧( .معطوفة على شفعاء في محل جر

                                      
 .٧١اآلية البقرة سورة ) ١(

 .٢/٨٦٩الشافية الكافية في شاهدا ورد ليلي مجنون قائله)٢(

 .٤٦-٤٥ اآليات عمران آل سورة ) ٣(

 الوافي والنحو١/١٢٧ المغني وفي٢/١٨١ الهوامع همع في شاهدا ورد قائله أبو ذؤيب الهذلي ، ) ٤(
 .٢/٣٨٩الصبان حاشية وفي٢/٢٨٠

 بـن  هـارون  بـن  القاسـم  بن إسماعيل القالي علي ،أبو األمالي كتاب في ورد بثينة جميل قائله) ٥(
 ١٩٢٦ ،٢،ط المصرية الكتب ،دار٢/٢٩٩الجواد عبد محمد عيسى،تحقيق

 .٥٣اآلية األعراف سورة ) ٦(

 .٤/٣٠٦ المحيط البحر ) ٧(



١٠٥ 

 

كالذي في قول اهللا تعالى )١(ل معرفةوقد يكون المشتق المؤو:��m������

����������������������������	��
����������l)ــدير إن  )٢ ألن التق
ومثله أيضاً قوله .ملة في محل نصب المصدقين والمصدقات والمقرضين اهللا والج


�����	����������������m:تعــــالى�������������������������������

���l)نقعاً والجملة في محل جر ثيراتفالمغيرات صبحاً فالم: والتقدير )٣.  
  :ومنه قول األخطل

سـالماً  بالراعيك مادمتَ وما الجار  
 

  )٤(ويرحُل عند المضلع المتفـاقم  *
علـى المحـل ألنهـا     منه في محل جر على اللفظ أو نصبٍ" يرحٌل"فجملة  

  .والتقدير بالراعيك" الراعي"معطوفة على 
��ml��k���j��i��h���g��f��e���dm����p��o��n:وقيل في هذه اآليـة الكريمـة  

x��w��v���u��t��s��r���q l�)مـن ذلـك   " )٥ هل أنبئكم بشر
يهم وجعل منهم القردة والخنـازير وعبـد   من لعنة اهللا وغضب عل" عند اهللا مثوبةً

معطوفة على القردة فهي محل نصب والتقدير جعل منهم " عبد"الطاغوت إن جملة 
" من"حمالً على لفظ " عبد"د الضمير في ووح )٦(القردة والخنازير وعبدة الطاغوت

  .الممسوخين: وقد جاز عطف هذه الجملة على اسم الذات ألنه مؤول بمشتق
" لعن"ن الجملة ليست معطوفة على االسم وإنما هي معطوفة على ويبدو لي أ

  .فهي مثله ال محل لها من اإلعراب
                                      

 .الجمل وأشباه الجمل إعراب ) ١(

 .١٨اآلية الحديد سورة ) ٢(

 .٦-٢اآليات العاديات سورة ) ٣(

 . ٢٤٣ ص الجمل وأشباه الجمل إعراب كتاب في ورد األخطل قائله ) ٤(

 ٦٠ اآلية .المائدة سورة  ) ٥(

كـر بـن فـرح    أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبـي ب  تفسير القرطبي= الجامع ألحكام القرآن  ) ٦(
ـ ٦٧١: المتوفى (األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي  أحمـد البردونـي   : تحقيـق   )هـ

 دار الكتب المصرية القاهرة.٢٣٥ /٦: وإبراهيم أطفيش



١٠٦ 

 

وفي العطف على المصدر تؤول الجملة المعطوفـة بمصـدر دون حـرف    
ومن . محذوفة قبل الفعل" أن" )١(مصدري سابك خالفاً لبعض النحاة الذين يقدرون

ــالى  ــول اهللا تع ــك ق ©����m��¨���§��¦��¥��¤�����������®��¬��«������ª:ذل

���´������³���²��±��°l)فهي مثله في " الحق"على " يهدى"فقد عطف فيه  )٢
  .يرونه الحق والهدى :محل نصب والتقدير

  :ومثله قول ميسون بنت بحدل
ــي  ــر عين ــاءة وتق ــبس عب   ولُ

 

ـ  *   )٣(س الشـفوف بأحب إلى من لُ
لتنزل الفعل منزلـة  " لبس"المصدر  وعطف جملته على" تقر"يجوز فيه رفع  

المصدر وقد تطرف متأخرو النحاة فقسموا العطف في مثل هـذه الشـواهد إلـى    
األول هو عطف الجملة على المفرد وذلك إذ كان المفرد صفة أو حـاالً  : )٤(قسمين

أو خبراً أو مفعوالً ثانياً لفعل قلبي والثاني دون ذلك وهو من عطف الفعل وحده ال 
  .على المفرد الجملة

  )٥( :وأجمل ابن مالك فقال
  واعطف على اسم شبه فعل فعـالً 

 

  وعكساً اسـتعمل تجـده سـهال    *
إال أنهم استشهدوا بمـا هـو مـن     )٦(هذا عطف األفعال،قوله الشُراح  فذكر 

  .عطف األفعال وعطف الجمل دون تمييز

                                      
 .٢٤٣ص الجمل وأشباه الجمل إعراب)١(

 ٦ اآلية .سبأ سورة  ) ٢(

 تحقيـق  ، العكبري الحسين بن اهللا عبد البقاء ،أبو واإلعراب البناء علل في اللباب في ورد لبيت )٣(
 ٣ لخزانـة و ا١/٦٠ الندى قطر شرح وفي١٩٩٥ ،١ط دمشق الفكر ،دار٢/٤٢ النبهان اإلله عبد

/٦٢٢-  

 هـ١٣٩٨ ت حسن عباس ٤٧٧-٤٧٤/ ٣ الوافي النحو٣٢٨/ ١ الكافية شرح ،١٤٠/ ٢ الهمع ) ٤(
 .األولى الطبعة المعارف دار الناشر

 .١٧٨ ص لتسهيلوا ٤٨ ص مالك ابن ألفية ) ٥(

 .١٩٤-١٩٣/ ٢ عقيل ابن وشرح٦١/ ٣ المسالك أوضح ) ٦(



١٠٧ 

 

ثيـراً مـا   والراجح أن المراد بالفعل عند ابن مالك هو الجملة ألن النحـاة ك 
  )١( .يذكرون الفعل وهم يريدون الجملة

االسم ال يعطف على الفعل  كما أن ،واألرجح أن الفعل ال يعطف على االسم
وقـد منـع    .في ذلك أن لكل منهما سمات إعرابية متميزة وعوامل خاصة والسر

واحتجوا بأن العطف أخو ،عطف أحدهما على اآلخر  )٢(المازني والمبرد والزجاج
  .ا كان الفعل ال ينضم إلى االسم في التثنية لم يجز العطف بينهما أيضاًتثنية ولمال

وال يرد هذا على عطف الجمل ألن الجمل في األصل ليس لها عوامل وإنما 
  .يكون العمل في مؤولها الذي هو اسم مصدر أو مشتق

نفسه جاز عطف الجمل إذا أصبحت في مقام االسـم الـذي ال    التأويلولهذا 
  .شكال في عطفه على نظيرهإ

ولكنها تؤول بمشتق ألن المعطـوف   ،وأخيراً قد تعطف الجملة على المصدر
��m��g���f��e���d��c��b���a:عليه مؤول أيضاً بمشتق نحو قول اهللا تعالى

���j��i����hl)والتقدير بائتين أو قائليين )٣.  
لت ثوباً مكان ثوب ،واستبدخلف من الشيء والتبديل التغيير:لغة: البدل الثالث

  .)٤(وأخاً مكان أخ ونحو ذلك من المبادلة
والذي يهمنا منـه   )٥(هو التابع المقصود بالنسبة بال واسطة: البدل اصطالحاً

على المعنـى   رد، إذا كانت أوفى منه داللةًفبدل من المهو إبدال الجملة، فالجملة تُ

                                      
 .١٥٩ ص المغنى ) ١(

 بـاألدب  العلـم  أهل من كان النحوي؛ الزجاج سهل بن السرى بن محمد بن إبراهيم إسحاق أبو)  ٢(
 جـامع  مـن  مافسـر  وكتـاب  األمالي، كتاب وله القرآن معاني في كتاباً وصنف المتين، والدين
 .١٤٠ /٢ الهمع ٤٩/  ١  األعيان وفيات ،المنطق

 .٤اآلية األعراف سورة  ) ٣(

  ٨/٤٥،ةا�$�ءوا�Aم ا�>4 ،��ب ا��ال  )٤(

 .٢/٦٣٥ الخضري حاشية انظر ) ٥(



١٠٨ 

 

�����������m:اهللا تعالى ومن ذلك قول. فتتبعه في اإلعراب وتقدر بمشتق )١(المراد

��������������	��
����������������¤��£��¢��¡�����������l)٢( وما عملت فيـه   فإن
في قـول عمـر بـن أبـي      )٣(وذكر ابن جني" ما"من  بدٌل" إن ربك لذو مغفرة"

  )٤(:ربيعة
  إلـــى اهللا أشـــكو بالمدينـــة حاجـــةً

 

 

ــامِ  ــان؟  وبالش ــف يلتقي ــرى كي   أخ
االستفهام بدل من حاجة وأخرى أي إلى اهللا أشكو حاجتين  فنجد فيه أن جملة 

  .تعذر التقاؤهما
  :ومن أمثلة ذلك قول الشاعر

  وإخـوة  كثيـرٍ ذا مـال ٍ  وقد كنتُ
 

  )٥(فقد تركوني واحـداً ال أخاليـا   *
فهي مثله في محل " واحداً"مبدلة من " ال أخاليا"وفي هذا البيت نجد أن جملة  

  :ء في هذا البيتنصب ومن هذا القبيل ما جا
  فيا عجبا للقلـب، كيـف اعترافـه   

 

  )٦(نت كيف ذلـت؟ وللنفس لما وطّ *
" يا عجبـاً للقلـب  "أبدلت من جملة " كيف اعترافه"ففي هذا البيت نجد جملة  

وقد أبدل الشاعر الشطر الثـاني  " للنفس لما وطنت"ُأبدلت من " كيف ذلت"وجملة 
  )٧( :من االسم المجرور في قوله

  بكلمــة تنــي أم عمــروٍلقــد أذهل
 

*  ُ َ أتصبر   البين أم لست تصبر؟يوم
 

                                      
 .٥٥٦ ص اللبيب مغنى انظر ) ١(

 .٤٣اآلية فصلت سورة من ٤٣ اآلية ) ٢(

 .٥٥٦ ص المغنى ) ٣(

 .٢٤٨ص الجمل إعراب في ورد ربيعة أبي بن عمر قائله ) ٤(

 .٢٤٨ص الجمل إعراب في ورد محجن أبو قائله )٥(

 .٢٤٨ص الجمل وأشباه الجمل إعراب كتاب في ورد كثير قائله ) ٦(

 .٥٨ ص المغنى ) ٧(



١٠٩ 

 

وهو ليس جملة واحدة وإنما هو كالم جاء به على الحكاية فمنزلتـه منزلـة   
  .المفرد فهو في محل جر

نشدتك باهللا إال :في القسم نحو" لما"أو " إال"وتحتمل البدل أيضاً الجملة التالية ل
مهملة " إال" ال تفعل شيئاً إال الصدق فتكونه نشدتك باهللا: صدقت، إذا قدرت المعنى

من المستثنى المحذوف غير أن حذف المبدل منه قد اختلـف  " بدل"والجملة بعدها 
  )١( .فيه

وإبدال الجملة من المفرد قد يعرضها لموقع إعرابي ليس لها في األصل كما 
 رأينا من قبل في العطف كأن تبدل من مجرور بحرف أو من منصـوب بمـا ال  

عـرف  في يتعدى إلى الجمل وهذا في البدل أكثر إشكاالً منه في العطف إذ البدل 
النحاة هو المقصود بالحكم والمل منه في حكم المطروح المهمل فكأن العامل هو بد

للبدل ال للمبدل هذا في حين أن المعطوف خالف ذلك ألنه يشرك المعطوف عليـه  
ص مـن هـذا   والمخلّ. ما قبله مباشرة في الحكم بوساطة الحرف وال يسلط عامل

ر في المتبوعغتفَاإلشكال أيضاً هو أن العرب يغتفرون في التابع ما ال ي.  
  :بين الوصفية والحالية

تشترك الجملة الوصفية والجمل الحالية في بعض السمات وتختلف في سمات 
  :أخرى وسأتناول ذلك بالتفصيل

لخبر ومقول القـول والصـلة   إن جملة الحال أو الوصف ليست كجملة ا -١
ضرورية ال يجوز االستغناء عنها لفظاً أو تقديراً فهي من الفضالت التي ال يجوز 
إغفالها هذا هو الغالب فيها وقد يتعـذر االسـتغناء عنهـا ألسـباب معنويـة أو      

البد فيـه مـن    )٣(��m�����������������l:فقول اهللا تعالى. )٢(صناعية

                                      
 .٤٥٠ ص المغنى ) ١(

 .٢٥٥ ص الجمل وأشباه الجمل إعراب ) ٢(

 .٤٣ اآلية النساء سورة من ) ٣(



١١٠ 

 

ال تنصح أخاك وأنت تؤذيه : المعنى وكذلك الحال في نحو الجملة الحالية لئال يفسد
  )١( :وقول المتنبي
  هـــا نفـــٌللســـت رب كتيبـــةٌ

 

ــدةٌ  * ــت حلْوبل ــُللس ــا عط   يه
قصدت من شرقها ومغربها حتى اشتكت الركاب والسـبل  :معنى البيت هو و 

إسقاط الجملة الوصفية من المثال ال يخل بالمعنى فحسب وإنما يخـل بالعبـارة   و٢
أيضاً، من الناحية الصناعية ألنه يجعل المبتدأ نكرة ال يحصل منها على فائدة ومن 

فالجملة الحاليـة  " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" )٣(:�هذا القبيل قوله 
ألنه يترك المبتدأ بـال   واالستغناء عنها غير جائز: فيه دلت على الخبر المحذوف

  .دة من المغنى المقصودأو مقدر ويضيع الفائ خبر ملفوظ
فهي ضرورية  ،إنسان يسعى في الخير فله أجر: أما الجملة الوصفية في نحو

من الناحية الصناعية ألن إسقاطها يجعل الفاء زائدة قلقة ال مسـوغ لهـا، ولـوال    
إلـى  " كـل "ولو ُأضيفت كلمـة  . )٤(الوصف ههنا لما جاز اقتران الخبر بهذه الفاء

 )٥(لجاز حذف الجملة الوصفية خالفاً لسيبويه ومن ظـاهره المبتدأ في ذلك المثال 
  .كل نعمة فمن اهللا: وعلى ذلك قولهم

قد يقع في الكالم ما يمنع كون الجملة حاالً، ولواله لتعينت حاليتها فتكون  -٢
 )٦(��m��¿��¾����½��¼���»��ºl:بحسب موقعها من الكالم نحو قـول اهللا تعـالى  

 لـتْ غُ"درها بدليل استقبال ولواله لكانت حالية وجملة استئنافية لتص" يهدى"فجملة 

                                      
 .٥٢٥-٥٢٠ ص المغنى ) ١(

٢ Gاح ،ا����,� ا����Q١/٢٢٥(��4 ،��ب ,�:( ا 

محمـد  الصحيح المختصر ،مسلم أبو الحسن الحجاج القشيري النيسابوري ،تحقيق :صحيح مسلم  ) ٣(
 ص المغنـى و. ،دار إحياء التراث العربي ،بيـروت  ٤٨٢،حديث رقم  ١/٣٥٠فؤاد عبد الباقي ،

٤٥٩. 

 .١١٠-١/١٠٩ الهمع ) ٤(

 .٤٩٨ ص والمغنى٤٥٣/ ١ الكتاب ) ٥(

 .٩٩اآلية الصافات ) ٦(



١١١ 

 

ال  )١(��m¹��¸��¶�����´º��¿��¾���½��¼��»À����Ã��Â��Ál:مـن " يديهم 
  .يجوز أن تكون حالية ألنها دعائية فهي استئنافية

قد يقع في الكالم ما يمنع كون الجملة صفة ولـواله لتعينـت وصـفيتها     -٣
أو كانت تعود علـى معرفـة    )٢(جملة على النكرةفتكون حالية وذلك إذا تقدمت ال

  .تستوف معمولهاعاملة ولم ونكرة، وصدرت بالواو الحالية، أو كانت النكرة 
  )٣( :فمن األول قول زهير

  عنها بعـد حـب داخـلٍ    فصحوتُ
 

ــؤ  * ــربه ف ــب تُش   دك داءاوالح
ة فامتنعـت الوصـفي  " شرب على داءت "فنجد في هذا البيت قُدمت فيه جملة  

وذهب أطفـال وابنـك    ،دخل األستاذ وطالب يبتسمان: ووجبت الحالية ومن الثاني
  )٤( .سابقوني

ولـوال   )٥(��ms��r��q��p l:ومن الثالث قول اهللا تعـالى 
لكانت الجملة وصفية وزعم الزمخشري ومقلدوه أن مثل " ثامنهم كلبهم"الواو قبل و

تؤكـد   قما هي زائـدة للصـو  هذه الجمل صفة والواو التي قبلها ليست للحال وإن
  )٦( .لصوق الجملة بموصوفها وتفيد أن اتصافه بها أمر ثابت

  :ومن الرابع قول ذي الرمة
ــةٌ ــىوقائل ــى عل ــه: ، تخش   أظنّ

 

  )٧(سيؤدى به ترحالـه ومذاهبـه   *
 

                                      
 .٦٤اآلية المائدة سورة ) ١(

 .٢٥٧ الجمل وأشباه الجمل إعراب ) ٢(

 .٢٣٢البالغة،ص، وأساس  سلمى، أبي بن لزهير البيت) ٣(

 .٢٥٨ ص الجمل وأشباه الجمل إعراب ) ٤(

 .٢٢اآلية الكهف سورة ) ٥(

 .٢٥٨ ص الجمل وأشباه الجمل إعراب ) ٦(

 .٤٨٣ ص المغنى فياهدا ش ورد الرمة ذو قائله)٧(



١١٢ 

 

ألنهـا عاملـة   " قائلة"صفة ل" تخشى"يمتنع في هذا البيت أن تكون فيه جملة 
قبل استيفاء عملها فالجملة بعدها في محل نصب  عمل الفعل وال يجوز أن توصف

  .حال من الضمير المستتر
قد يقع في المعنى أو المبني ما يمنع كون الجملة حاالً أو صفة ولـواله   -٤

��������������������������������������������������������:لكانتا جائزتين فتصح الجملة بحسب موقعها من الكـالم نحـو قـول اهللا تعـالى    

�m��g��f��e��d��c�������a��`����������_��^���]l)ــة  )١ ــ"ألن جمل معونال يس "
تحتمل من الناحية الصناعية أن تكون وصفية أو حالية لكن المعنى يحول دون ذلك 

ع فهي استئنافيةإذ ال تُحفظ السماء ممن ال يسمع أو ممن هو في حالة عدم تسم.  
لية أو الوصفية ويثبت األخـرى ولـواله   قد يقع في الكالم ما يمنع الحا -٥

لكانتا جائزتين كأن تتقدم الجملة على النكرة غير المحضة فتتعين الحالية بعـد أن  
  :كانت جائزة هي والوصفية نحو قول مليح بن الحكم

  قـد تعلمينـه  به من هواك اليـوم َ 
 

* ٢(يبرى ويلعج موم الربعِ مثُل جوى(  
ة أو مع الواو بين النكرة غيـر المحضـة   الحاصرة منفرد" إال"أو أن تفصل  

  )٣( :والجملة فتتعين الحالية نحو قول كثير
  من الحـب ميعـة  إنسانُ  ولم يلقَ

 

ــمُ  * ــاءُ تص ــتوال غم   اال تجل
  .منفردة أو مع الواو ال تفصل بين الموصوف والصفة" إال"وذلك ألن  

وادعيا أن وخالف الزمخشري والعكبري في هذا فأجازوا الفصل بينهما بذلك 
تؤكد لصوق الصفة بالمصووف  قالواو ليست رابطة للحال، وإنما هي زائدة للصو

  )٤( .وتقوى داللة الجملة على الوصفية

                                      
 ٨-٧ اآليات .الصافات سورة ) ١(

 لفخـر  الجمـل  إعراب كتاب في شاهدا ورد  ١٢/٥٦٦الموم ،الحمى ،لسان العرب ،فصل الميم ،)٢(
 .٢٦٠ ص قباوة الدين

 الشـعر  فـي ورد،٣/١٢٥٣شرح الكافيـة الشـافية ،  الخطوب الفوادح ،:غماء   عزة كثير قائله )٣(
 .٢/١٠٨ مالياأل وفي ١/٥٠٥ والشعراء

 .٢٦٠ ص الجمل وأشباه الجمل إعراب ) ٤(



١١٣ 

 

بدون الواو في مثل قول كثيـر هـي   " إال"أما األخفش فزعم أن الجملة بعد 
صفة لمحذوف ويرد عليه أنه حذف الموصوف بالجملة وهو لـيس بعضـاً مـن    

  .ومدلوالً عليه بقرينة )١("في "أو " من "المجرور بـ
فزعموا أنها في مثل " لوال"ومنع األكثرون أن تقع جملة حالية من المبتدأ بعد 

فوقعـت   )٢(��m�������������������������Æ�������������Å��Äl:قول اهللا تعـالى 
تر في ، وال من الضمير المست)٣(منه" حاالً"وليست " كتاب"ل" ثانية"الجملة فيه صفة 

الخبر المحذوف لعدم وجود المقتضى وهو العامل القوى الـذي ينصـب الحـال    
 )٤(خالفاً لمن منع" كتاب"ويجوز أن تكون الجملة أيضاً في محل رفع خبراً للمبتدأ 

فالخبر بعدها إذا وقع كوناً عاماً مطلقاً كالوجود والحصـول  " لوال"ذكر الخبر بعد 
مقيداً كالسبق والقيام والقعود وجب ذكره ومثال  يحذف وجوباً وإن وقع كوناً خاصاً

  )٥( :ذلك قول القائل
  هــا لخبطتهــاولــوال بنوهــا حولَ

 

*  ِ   )٦(ولـم اتلعـثم   عصفورٍكخبطة
  )٧(:�ومنه قول امرأة في عهد عمر بن الخطاب 

  تُخشـى عواقبـه  فواهللا لـوال اهللا ُ 
 

*  َ   جوانبـه  من هذا السريرلزعزِع
   

                                      
 .٢٦٠ ص الجمل وأشباه الجمل إعراب )١(

 .٦٨اآلية األنفال سورة ) ٢(

 .٤٨١ ص المغنى ) ٣(

 .٤٨٢-٤٨١ ص المغنى ) ٤(

 .٤٨٢ ص المغنى في ورد ) ٥(

 مفصـل ال شرحوفي   ١/٢٤٩عقيل وفي شرح ابن  ١/٣٥٥ورد شاهداً في شرح الكافية الشافية ) ٦(
 .٣٠٣ ص المغنىو ٢٣/ ٩

 ١/٣٦٠المغنى ورد في ) ٧(



١١٤ 

 

  ة للمفردالتابع نماذج للجملة
  :عن طريق النعت

ــالجواء -١   عفَـــتْ ذات األصـــابع فـ
 

 

ــذراء منزلُ   ــى ع ــالء إل ــا خ   )١(ه
جاءت منعوت بها " منزلها خالء"الشاهد في هذا البيت هو أن الجملة االسمية  

وموقع المنعوت هو الجر ألنه مجـرور  " عذراء"والمنعوت هو االسم النكرة وهو 
البيت من قصيدة قالها حسـان  . سمية محلها الجر أيضاًبإلي وعليه تكون الجملة اال

وأيضاً كان يهجو فيها أباسفيان بـن الحـارث وذات األصـابع     �في مدح النبي
والجواء موضعان بالشام وكانت بهذه المواضع منازل بني جفنة ملوك غسان الذين 

  .ونراه يذكرها كثيرا في شعره حناناً إليها �كان يمدحهم حسان
  :ضرب من الجمل قولهومن هذا ال

  إذن واهللا نـــــرميهم بحـــــربٍ -٢
 

 

  ُ   )٢(المشـيب  مـن قبـلِ   الطفًلتشيب
في محل جرٍ صفة للمفرد الذي هو " تشيب الطفل "وقعت الجملة الفعلية وهي  

لذلك جاءت الجملة في محل الجر ألنها " الباء"وهي مجرورة بحرف الجر " حرب"
  .وهو تابع له في الحكم اإلعرابي منعوت بها والمنعوت به له حكم المنعوت

إن كان األمر كما ذُكر أو كما جرى وقـد  : وإذن هنا جواب وجزاء وتأويلها
بت بها وإن أخرتها إن قدمتها على الفعل المستقبل نص تكون حرف مكافأة وجواب

وإن وسطتها وجعلت الفعل بعدها معتمداً على مـا   ،أكرمك إذن: ألغيت كما تقول
أنا إذن أكرمك وإن أدخلت عليها حرف العطف كالواو : يضاً كقولكأ .قبلها ألغيت

  .والفاء فأنت بالخيار إن شئت ألغيت وإن شئت أعملت

                                      
 والفـاء،  والتاء العين ،باب العين ياتعفّ الديار توتعفّ عفوا تعفو الديار عفت تقول درست: عفت ) ١(

 .١٠ ص حسان ديوان

 .٢٣ ص حسان، ديوان الشيب، حد في الرجل دخول: المشيب ) ٢(



١١٥ 

 

  :ومن هذا النوع من الجمل قول حسان
  ال در درهوفجعنّـــا فيـــروز ُ 

 

* بأبيض ١(منيـب  يتلو المحكمات(  
محل جـر صـفة    في" يتلو المحكمات"د الجملة الفعلية وور: الشاهد فيه هو 

والفاعل ضـمير مسـتتر   " يتلو"والجملة الفعلية فعلها مضارع " أبيض"للمفرد وهو 
ألنه ممنوع ؛تقديرها هو والمحكمات مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة 

من الصرف والرابط بين المنعوت به والمنعوت هو الضمير والبيت مـن أبيـات   
  .بقيلت في رثاء الخليفة عمر بن الخطا

  ســيوفهم اســلَّويبأيــدي رجــاٍل لــم  -٤
 

 

  )٢(بحــقِّ وقتلــى لــم تُجــن ثيابهــا 
" رجـال "سيوفهم في محل جر صفة للمفرد " لم يسلَّوا"وردت الجملة الفعلية  

والواو التي للجماعة هي " لم"والرابط فيها هو الضمير والفعل المضارع مسبوق ب
  .دفنوار أي أنهم قتلوا ولم يالفاعل ومعنى البيت هو أن القتلى لم تُست

٥-    ــب ــا خطي ــرى فيه ــة ال ي   مزين
 

 

ــجٌ   ــيب وال فل ــه خص ــاف ب   )٣(يط
رفـع  وقعت في محـل  " يطاف به خصيب"الشاهد فيه هو أن الجملة الفعلية  

والمفرد هنا موقعه من اإلعراب الرفع ألنـه معطـوف علـى    " فلج"صفة للمفرد 
" يـرى "اعل للفعل المبنـي للمجهـول   وموقع خطيب الرفع ألنها نائب ف" خطيب"

  .فإن الصفة تتبع الموصوف في الحكم اإلعرابي ،وعليه
  
  

                                      
 بـن  عمـر  الخليفـة  قاتـل  وهو شعبة بن المغيرة انغلم من فارسي غالم أبولؤلؤة هو فيروز ) ١(

 والمحكمـات  ،العيـوب  من خال ألنه ؛الفاروق هو واألبيض خبره كثر ال دره در ال �الخطاب
 .٢٣ ص حسان ديوان اهللا، طاعة إلى الراجع: المنيب القرآنية اآليات

 .٢٤ ص حسان ديوان ) ٢(

 .٣٢ ص حسان يواند الواسعة األرض: الفلج مضر، من قبيلة: مزينة ) ٣(



١١٦ 

 

  :ومن هذا الضرب قوله
ــيهم    -٦ ــناتُ ف ــك الحس لهــاٌل ت   رج
 

 

  )١(يرون التـيس كـالفرس النجيـب    
" رجـال "في محل رفع صفة للمفـرد  " تهلك الحسنات"وقعت الجملة الفعلية  

  .والرابط فيها هو الضمير
  :ومن هذا النوع قول حسان

٧- أال أبلـــغ المستســـمعين بوقعـــة  
 

 

  )٢(تخفُّ لها شـمطُ النسـاء القواعـد    
في محـل جـر صـفة    " تخفُّ لها شمط النساء القواعد"وقعت الجملة الفعلية  

شـمط  "وفي الجملة الفعلية الفعل مضارع والفاعل فيهـا هـو   " وقعة"للمفرد وهو 
  ".شمط"والنساء مضافاً إلى " النساء

٨-    ــيم ــتمني لئ ــام يش ــا ق ــى م   عل
 

 

ــرٍ  ــراب  كخنزي ــي الت ــرغ ف   )٣(تم
في محل جر صـفة للمفـرد وهـو    " تمرغ"الشاهد فيه وقوع الجملة الفعلية  

  .والفعل فيها فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو" خنزير"
  :ومن أمثلة الجملة التابعة للمفرد عن طريق البدل قول حسان بن ثابت

ــرتُ  ــد يسـ ــال اهللا قـ ــداً وقـ   جنـ
 

 

ــاء  ــم األنصــار عرضــتها اللق   )٤(ه
 

                                      
 ديـوان  الكـريم،  بالفرس الحقير التيس يشبهون أي النجيب كالفرس التيس يرون تضيع،: تهلك ) ١(

 .٣٢ ص حسان

 رأس شاب التي السن الكبيرة المرأة وهي شمطاء مفردها النساء شمط المستمعين،: المستسمعين ) ٢(
 حسان، ديوان ٣٣٦/،١المعجمة، الشين ،فصل العرب لسان العجزة، السن كبار والقواعد شعرها

 .٦٢ ص

 .األنصاري ثابت بن حسان ديوان ) ٣(

 .١١ ص األنصاري ثابت بن حسان ديوان األعداء لقاء غايتها: اللقاء عرضتها ) ٤(



١١٧ 

 

وقعت بدالً " هم األنصار"الشاهد فيه هو أن الجملة االسمية من المبتدأ والخبر 
فهي في محل نصب ألن موقع المفرد هـو مفعـول بـه وهـو     " جنداً"من المفرد 

  .منصوب وعليه يكون الحكم اإلعرابي للجملة التابعة
  .الذين ناصروه وأيدوه �م أنصار سيدنا محمدواألنصار ه

ن لي أن الجملة التابعـة للمفـرد وعـن    ومن خالل دراستي لهذا الديوان تبي
  .البدل فكانت نادرة جداً طريق النعت وردت بكثرة أما عن طريق



١١٨ 

 

  الجملة التابعة لجملة لها محل :المطلب الثاني 
  

زيد قـام أبـوه وقعـد    : ى نحوفاألول )١(وال تكون إال في بابي النسق والبدل
ومثال الثانية قـول اهللا  " قام أبوه"معطوفة على جملة " قعد صاحبه"فجملة . صاحبه

��	��������������������������������m:تعالى���l)فـإن داللـة    )٢

لة خالف األولىالجملة الثانية على نعم اهللا مفص.  
كون محلهـا اإلعرابـي   تعطف الجملة على الجملة بالحرف في: العطف: أوالً

  :ومثال ذلك قول العالء بن حذيفة ،تابعاً لما عطفت عليه فهي في محل رفع
  غريب دعاه الشوق واقتاده الهوى

 

  )٣(كما قيد عـود بالزمـام أديـب    *
" دعـاه الشـوق  "معطوفة على جملة " اقتاده الهوى"فنجد في هذا البيت جملة  

  .ثلهاالتي هي في محل رفع خبر فهي إذاً م
  :وتكون في محل نصب من قول الربيع بن ضبع

ــالح وال  ــُل الس ــبحتُ ال أحم   أص
 

  )٤(أملــك رأس البعيــر إن نفــرا *
التي هـي فـي   " ال أحمل السالح"معطوفة على جملة " وال أملك"فنجد جملة  

����������������������������������:محل نصب خبر أصبح فهي إذا مثلها وفي محل جر وذلك في قـول اهللا تعـالى  

�m������������� l)فكثـركم "فنجد في اآلية جملـة   )٥ "
فهي إذاً مثلها فـي  " باإلضافة"التي هي في محل جر " إذ كنتم"معطوفة على جملة 

  :محل جر وتكون في محل جزم وذلك في قول الوليد بن عقبة
  تنوى أن تُجيـب كتابـة   فإن كنتَ

 

* ــبح ــه وق ــه فقــبح مملي   )٦(كاتب
 

                                      
 .٤٩٠ ص هشام البن المغنى ) ١(

 .١٣٤-١٣٢اآليات الشعراء سورة  ) ٢(

 ٢٦٤ص الجمل إعراب في ورد حذيفة بن العالء قائله ) ٣(

 .٣/٩٦المسالك أوضح وفي١/٨٩ الكتاب وفي١/١٢٣النحو في الجمل كتاب في شاهدا ورد البت ) ٤(

 .٨٦اآلية األعراف سورة ) ٥(

 .٢٦٥ ص الجمل وأشباه الجمل إعراب ) ٦(



١١٩ 

 

التي هـي  " فقبح"عطفت على جملة " وقبح كاتبه"هذا البيت أن جملة  فنجد في
محل جزم جواباً للشرط الجازم مقرونة بالفاء فتكون الجملة المعطوفة مثلها في  يف

  .المحل اإلعرابي
واألصل في العطف أن يكون بين متجانسين فتعطف الجملة الفعليـة علـى   

والشرطية علـى الشـرطية ويجـوز     الفعلية وزمنها واحد واالسمية على االسمية
»��������¬��®�������m��´��³���²��±��°:خالف ذلك ومثاله قـول اهللا تعـالى  

¶�������� l)أنزل"ذات الفعل المضارع على جملة " تصبح"فعطف جملة  )١ "
  .ذات الفعل الماضي

  :أن الجملة بعد حتى في مثل قول جرير )٢(وزعم ابن السيد
  اءهــاومازالــت القتلــى تمــج دم

 

  )٣(حتى ماء دجلـة اشـكلُ   بدجلةَ *
محل نصب لعطفهـا علـى    حتى على ما قبلها وتكون ههنا في"معطوفة بـ 

ال تعطف الجمل وهي ههنا ابتدائيـة والجملـة بعـدها    " حتى"والصواب أن " تمج"
  .مستأنفة

أن الفاء الرابطة للجواب هي عاطفة تعطـف جملـة    )٤(وزعم بعض النحاة
���������������������m:الشرط وعلى هذا تكون جملة الجـواب مـن  الجواب على جملة 

£��¢��¡ l)٥(  

                                      
 .٦٣اآلية الحج سورة ) ١(

اهللا  هو الحسين بن محمد بن الحسين بن سهلويهبن يسار قاضي األهواز بن السيد البطليوسي عبد) ٢(
بن محمد بن السيد ،معجم األدباء إرشاد األريب إلى معرفة األديب ،شهاب الدين  ياقوت الحموي 

 .١٦٣ ص المغنى ه،١،١٤١٤،الناشر ،دار الغرب اإلسالمي ،ط٧/٣١٠٩،تحقيق إحسان عباس ،

 .١٤٣ ص جرير ديوان ) ٣(

 .٢٦٦ ص الجمل وأشباه الجمل إعراب ) ٤(

 .١٤٤اآلية البقرة سورة ) ٥(



١٢٠ 

 

 )٢(��m����������������� l:و )١(��m������������� l:و 
كلها في محل جر ألنهـا معطوفـة    )٣(��m��I���H��G��F��E��Dl:و

  .الجرمحلها على جملة 
لشرط وإنها والصحيح أن هذه الفاء ليست عاطفة وإنما هي رابطة للجواب با

ولو كانت عاطفة للزم . موضع انتهاء الجملة الشرطية دتفيد التعقيب والسببية وتحد
  .التي تحل محلها أحياناً هي عاطفة أيضاً" إذا"أن تكون 

ة هي عاطفة وعلى ذلك تكون جملة أن الواو الحالي )٤(وذكر بعض المتأخرين
  :من قول قطري بن الفجاءة" ناره تقد"

بـه  ظـلّ  هل الخفضِأل لهوٍ ويوم  
 

  )٥(الوغى وناره تقـد لهوى اصطالءُ  *
  .وهي مثلها في محل رفع" ظل"معطوفة على  

تبدل الجملة من الجملة إذا كانت المبدلة أوفي من األولى داللـة  : البدل: ثانياً
على المعنى المراد فتكون ثابتة لها في موقعها اإلعرابي فمثالها قول عبيداهللا بـن  

الحر:  
  نـا أتنا تلمـم بنـا فـي دارِ   متى ت

 

  )٦(تجد حطباً جزالً ونـاراً تأججـا   *
فهي مثلها في محل جزم وتكون فـي محـل   " تأت"بدل من " تلمم"فيه جملة  

  :نصب في قول القائل
  فيــه يفتننــي غــزاٌل إذ ال يــزاُل

 

* ٧(منتقبا األحزابِ يأتى إلى مسجد(  
 

                                      
 .١١٥اآلية البقرة سورة ) ١(

 .٣٢اآلية لقمان سورة ) ٢(

 .٦اآلية المائدة سورة ) ٣(

 .١/٢٤٧ الهمع ) ٤(

 .٢٦٧ ص الجمل إعراب ) ٥(

 .١/٢٤٦ الكتاب ) ٦(

 .٢٦٧ ص الجمل وأشباه الجمل إعراب ) ٧(



١٢١ 

 

 وزعمـوا أن  ،محل نصـب  فهي مثلها في" يفتن"من " يأتي"بدلت فيه جملة ُأ
  )١( :الجملة في عجز قول أبي عطاء

ــا ــك والخطــى يخطــر بينن   ذكرتُ
 

  المثقفـة الثمـر    وقد نهلت  منّـا  *
ـ لما فيها من البيان الزائد إذ قـد ي " ر بينناخطي الخطي"من  )٢(هي بدل  ر خط

 فالجملة في محل نصب ألنهـا . الخطى بينهم ثم ال يكون مع ذلك ناهالً من دمائهم
بدل من حالية والواو زائدة والصحيح أن الواو ليست زائدة وإنما هي واو الحـال  

  ".ذكر"والجملة بعدها في محل نصب حال ثانية من فاعل 
  التابعة لجملة لها محل من اإلعراب نماذج للجملة

  :عن طريق العطف
ــالوا  -١ ــوا لق ــو نطق ــوا ول ــا نطق   :فم
 

 

ــدقتَ  ــتَ ص ــيب وكن   )٣(ذا رأى مص
عطفت على الجملة الفعلية التي " كنت"عجز البيت أن الجملة الفعلية  نجد في 

قبلها، والجملة في محل نصب مقول القول وعليه تكون الجملة المعطوفة لها نفس 
ومن هـذا  " الواو"وأداة العطف هنا هي  .إذاً هي في محل نصب ،الموقع اإلعرابي

  :النوع من الجمل قول حسان
  منـه خاليـة   إن تمس دار ابن أروى -٢
 

 

     وبـاب مخـرق خـرب صـريع باب  
ــه   ــر حاجت ــاغي الخي ــادف ب ــد يص   فق

 

 

   والحسـب ٤(فيها ويأوي إليها الـذكر(  
عطفـت علـى   " يأوي"الشاهد في عجز البيت الثاني، وهو أن الجملة الفعلية  

وبما أن الجملة المعطوف عليهـا  " قد يصادف باغي الخير"الجملة التي قبلها وهي 
                                      

 .٥٦ ص للمرزوقي الحماسة شرح ) ١(

 .٤٧٦ ص المغنى ) ٢(

 .١٦ ص ثابت، بن حسان ديوان ) ٣(

 .١٨ حسان،ص ديوان ) ٤(



١٢٢ 

 

جزم جواباً للشرط فتكون الجملة المعطوفة لها نفس المحل اإلعرابي فهي  في محل
   .في محل جزم

  
  
  :ومن هذا الضرب قوله 
  وبكـــِل صـــافية األديـــم كأنهـــا -٣
 

 

  ــح ــدفُّ وتطم ــرةٌ تَ ــاء كاس   )١(فتخ
والفاعل فيها ضمير مستتر تقديره هي " تطمح"وقعت فيه الجملة الفعلية وهي  

" تـدفُّ "ذلك ألنها معطوفة على الجملة الفعلية التـي قبلهـا   وقعت في محل رفع و
إذاً الجملة الثانية وهـي الجملـة   " اء كاسرةٌخفت"والجملة هي في محل رفع صفة ل

  .المعطوفة لها حكم الجملة المعطوف عليها
  :ومن أمثلة الجملة التابعة لجملة لها محل قول حسان

  نبي يرى ما ال يـرى النـاس حولـه    -٤
 

 

  )٢(ويتلو كتاب اهللا فـي كـل مسـجد    
في محـل  " يتلو"وقوع الجملة الفعلية التي في عجز البيت وهي : الشاهد فيه 

رفع والذي جعلها تكون مرفوعة هو عطفها على الجملة الفعلية التي قبلهـا وهـي   
والجملة األولى ) هو(محذوف تقديره  ونبي هنا خبر لمبتدأ " نبي"نعتوهي " يرى"

وهي المعطوف عليها لذلك انتقل الحكم اإلعرابي للجملة المعطوفة  في محل الرفع
  .وهو الرفع

ومن خالل دراستي للديوان تبين لي أن الجملة التابعة لجملـة عـن طريـق    
العطف وردت نادرة، والجملة تابعة عن طريق البدل لم ترد فـي الـديوان علـى    

  .حسب علمي واهللا أعلم
                                      

 .١١٢،ص،٢والبـاء،ج  والثـاء  العين باب في ورد ،العينالعقاب الفتحاء للفرس، صفة: الصافية ) ١(
 .٤٣ ص حسان، ديوان األرض، من تقترب وتدف

 .٥٠ ص ثابت، بن حسان ديوان ) ٢(



١٢٣ 

 

  املبحث اخلامس
  ةاجلملة املستثنا

ومحلها النصب وال تكون إال في اسـتثناء منقطـع   " إالَّ"وهي التي تستثني ب
وهي تقدر بمصـدر مـن دون   ،ألن الجملة ال تكون جزءاً من مفرد فتستثني منه ؛

��m���¶�������³��²����±��°:حرف مصدري سابك وشاهدها قو اهللا تعـالى 

������Â���Á��À��¿����½��¼��»��º������¸l)مبتـدأ  " مـن "لنا وذلك إذا جع )١
فالجملة الكبرى فـي محـل نصـب علـى     . والفاء زائدة" يعذبه اهللا"خبره جملة 

لكن من تولى وكفـر  : غير أن اهللا يعذب من تولى وكفر أو: والمعنى )٢(االستثناء
  .يعذبه اهللا

وحملوا علـى   ،تعذيب اهللا من تولى وكفر لست عليهم بمسيطر إالَّ: والتقدير

��	����������������������m:ذلك قول اهللا عز وجّل��������l)٣(.  

فالجمهور لم يذكر هذه الجملة فـي   )٤(وأن تقع الجملة مستثني أمر فيه خالف
وربما أقحمـوا   -وذكرها بعض متأخرى النحاة  )٥(عداد ما له محل من اإلعراب

" يكون ال"أو " ليس"أو " حاشا"أو " عدا"أو " خال"الجملة االستثنائية التي فيها  - فيه
ن عدا زيد واالستثناء ههنا متصل واالختيار في جملتـه أنهـا   ونحو حضر المدعو

  .حالية
 نشدتك بـاهللا ال تعمـل شـيئاً إالَّ   : ب" ا صدقتأنشدتك اهللا لم"وكذلك يؤول 

ار أن تكـون  ولكن االختيفي محل نصب على االستثناء " الم"الصدق فالجملة بعد 
  .عولية ألن االستثناء مفرغهذه الجملة في محل نصب على المف

                                      
 .٢٤-٢١اآليات الغاشية سورة ) ١(

 .١٩٦ ص الجمل وإعراب الجمل كتاب ) ٢(

 .٤٤٧ ص والمغنى ٨١اآلية هود ورةس ) ٣(

 .٢٠: ٢ والنظائر األشباه ) ٤(

 .٤٧٧ ص هشام البن  المغنى ) ٥(



١٢٤ 

 

في غير القسـم االسـتعطافي وال تكـون    " لما"أو " إالَّ"وقد ترد الجملة بعد 
��m���¼����»����º�����¹��¸��¶�����´��³:مستثناة فقولـه تعـالى  

¿��¾��½ l)وإنمـا  ،موقع المستثنى " إنهم ليأكلون"لم تقع فيه جملة  )١
��m��L:وقول اهللا عز وجّل" أرسل"ل هي في محل نصب حال من المفعول المحذوف

��Q��P��O��N����������Ml)فهي في محـل   )٣(موقع الخبر" عليها حافظ"وقعت فيه جملة  )٢
منـه موقـع   " يرضى"ليرضى بالحق وقعت جملة  ما علمت زيداً إالَّ: رفع وقولك

  .المفعول الثاني فهي في محل نصب على المفعولية
بن ثابت األنصاري لم أعثر علـى جملـة   ومن خالل دراستي لديوان حسان 

  .واهللا تعالى أعلم -على حسب علمي –مستثناة 

                                      
 .٢٠اآلية الفرقان سورة ) ١(

 .٤اآلية الطارق سورة ) ٢(

 .١٩٩ ص قباوة الدين لفخر  الجمل وأشباه الجمل إعراب ) ٣(



١٢٥ 

 

  اجلملة املسند إليها
وهـي   :اة وهي نوعان األولىم أنها من الجمل التي أهملها النحيرى ابن هشا

ـ  ،التي يسند إليها الخبر ومحلها الرفع ـ  وقد أغفله اة واسـتدركها  ا جمهـور النح
إذ يجـوز   )٢(��m��K���J������I����H��G��Fl:ية الكريمـة وشاهدها اآل )١(بعضهم

" سـواء "في محل رفع مبتدأ مؤخر وخبـره المقـدم   " أنذرت"تكون جملة  أن فيها
والتقدير إن الذين كفروا إنذارهم وعدمه سـواء  " إلن"وجملتها في محل رفع خبراً 

عها حـرف  وهمزة التسوية تقدر الجملة بعدها بمصدر وإن لم يكن م،غير مؤمنين 
 )٤(��mv��u��t���s��rl:ومن هذا النوع قول اهللا تعالى )٣(مصدري سابك

  )٥( :ومنه أيضاً قول ذي الرمة
  أنصــاعت النَّــوىعليــك اليــومَ ســواءٌ 

 

 

  ذابـح  أم أنحى لك السـبقُ  ءءبخرقا 
وقد تحذف الجملة التي هي في محل رفع مبتدأ مع المعطوفة عليهـا لداللـة    

 )٦(��mN��M��L������K��J���I��H l:حو قول اهللا عز وجـل الكالم عليها ن
أصبرتم أم لم تصبروا وتقدير مفردين هنا أولى لئال يكون تقدير بعـد تقـدير   : أي

  .سواء علينا قمت أم قعدت: وقد تحذف همزة التسوية وحدها نحو قولهم
  )٧( :وقد تكون الجملة اسمية نحو قول الشاعر

  همأمـر إذا مـا أصـلح اهللا ُ  سواءُ 
 

* مــالهم أم أصــارم علينــا أدثــر  
 

                                      
 .٤٩١ ص اللبيب مغنى ) ١(

 .٦االية البقرة سورة  ) ٢(

 .١٤٤ ص ، قباوة الدين فخر الجمل ، إعراب) ٣(

 .٢١اآلية إبراهيم سورة ) ٤(

 .١٤٤ ص قباوة لدين فخرا إعراب الجمل ، انظر ) ٥(

 .١٦اآلية الطور سورة ) ٦(

 .٤٦١: ٤ الخزانة ) ٧(



١٢٦ 

 

سواء علينا أي شيء فعلـت  : وقد تكون فعلية مسلطة على اسم استفهام نحو
  .أي كتاب قرأت ىوسواء عل

�:إلى أن الفعل في مثل قول اهللا تعالى )١(وذهب الخليل وسيبويه ومن تابعهما
�m��º��¹��¸��¶l)٢( ار والمجـرور  ر بمصدر في محل رفع مبتدأ والجمقد
إرادة اهللا كائنة للتبيين وجاز ذلك وإن لم : متعلقان بالخبر المحذوف والتقدير" ليبين"

فهـو كالمصـدر   . ألن الفعل هنا مراد به الحدث؛حرف مصدري " يريد"يكن قبل 
 )٣(وقد يستغنى عن المفعول ،وإن كانت صورته صورة الفعل وال يحتاج إلى سابك

تسمع : "ومن قبيل ذلك قولهم في المثل. ال تقدير إعراببل هو تفسير معنى : وقيل
من أن تراهعبالم خير من رؤيتك له: ومعناه" يدي ٤( .سماعك به خير(  

§��¨��©����������m:في قوله تعـالى  )٥(وذهب بعض النحاة إلى أن اسم الفعل

��ªl)ر بالمصدر والمعنى )٦بـه   البعد لما توعدون فكأنه ُأريـد : هو مبتدأ يقد
  .الحدث وحده، فكأنه بمعنى المصدر ولم يحتج إلى سابك

والظاهر أنهم ذكروا الفعل في هذه المسألة والتي قبلها وهـم يريـدون بـه    
  .الجملة

وكثيراً ما ترد الجمل في محل رفع مبتدأ على الحكاية وذلك بان تُحكى بقول 
يحكم بحكمه نحو مقدر قبلها فيراد لفظها بحروفه وضبطه وتكون بمنزلة المفرد، و

ال حـول  "فالكلمات  )٧("ال باهللا كنز من كنوز الجنةإ ةال حول وال قو: "�قول النبي
" كنـز "هي ههنا بحكم المفرد وهي في محل رفع مبتـدأ خبـره   " وال قوة إال باهللا

                                      
 .١٤٥ ص ، قباوة لدينا فخر إعراب الجمل، انظر ) ١(

 .٢٦اآلية النساء سورة ) ٢(

 .١٢٢ ص معانيال حروف في الداني الجني ) ٣(

 .١٤٦ ص ،قباوة الدين فخر إعراب الجمل ،) ٤(

 .٢٤٤ ص المغنى ) ٥(

 .٣٦اآلية المؤمنون سورة ) ٦(

 .٤٧٨ ص المغنى ) ٧(



١٢٧ 

 

واألمر في الحكاية مخالف لما نحن فيه ألن اإلسناد فيه إلى المفرد المقدر ال إلـى  
  .الجملة مؤولة

ما النوع الثاني من الجملة التي يسند إليها فهي جملة الفاعل ونائبه واختلـف  أ
فيهما هل يكونان جملة أم ال فالمشهور المنع مطلقاً، وأجازه هشام وثعلـب نحـو   

إن كان الفعـل  : راء وجماعة ونسبوه لسيبويه فقالوافوفصل ال )١("يعجبني قام زيد"
�����m:وحملوا عليه ،فال صح وإالَّ" أقام زيدظهر لي "ووجد معلِّق عن العمل نحو 

��£���¢���¡��	��
��������������l)٢(.  
��m��]���������\��[��Z��Y:ويذكر الزمخشري في هذا الشأن أن في اآلية الكريمة

��`��_��^l)فاعل لم يهد الجملة بعده والتقدير أفلم يهد لهـم إهالكنـا مـن     )٣
 )٥(��m��r��q������p��o��nl: تعالىحمل على ذلك قول اهللاوي. )٤(قبلهم

  :إذ المعنى وتبين لكم فعلنا بهم وكذلك قول الفرزدق
 هـا تغلـب وائـٍل أهجوتَ   ما ضـر  

 

  )٦(حيث تنـاطح البحـران   أم بلتَ *
  .والتقدير ال يضر تغلب هجاؤك" ضر"في محل رفع فاعل " هجوت"فجملة  

رفع نائب فاعـل وذلـك   ومما يدخل في هذه المسألة أن تقع الجملة في محل 
بأن تكون في األصل واقعة موقع المفعول فإذا بني الفعل قبلها للمجهول ونابت عن 

 )٧(��m���R��Q��P��O��Nl:ومنه قول اهللا تعالى ،فاعله أصبحت في محل رفع
  :ومنه قول متمم بن نويرة

                                      
 .٤٩١ ص المغنى ) ١(

 .٣٥اآلية يوسف سورة ) ٢(

 .١٢٨اآلية طه سورة ) ٣(

 .١٥٦ ص ،قباوة لدين ا فخرإعراب الجمل،  انظر ) ٤(

 .٤٥يةاآل إبراهيم سورة ) ٥(

 ١٥٦قائله الفرزدق ورد في إعراب الجمل ) ٦(

 .٧٥اآلية الزمر سورة ) ٧(



١٢٨ 

 

ــ ــدمانَوكنّ ــةًا كن ــةَ حقب   ي جزيم
 

  )١(لن نتصـدعا : حتى قيل من الدهرِ *
وقعت في محل رفع نائـب فاعـل للفعـل المبنـي     " لن نتصدعا"جملة  فنجد 

  ".قيل"للمجهول 
¼��½��¾����m:وإذا كان المقول كالماً ال جملة واحدة نحو قول اهللا تعالى

��Á���À��¿l)كان الكالم كله في محل رفع نائب فاعل والجملـة األولـى    )٢
  .منه ابتدائية

فقد نُسب  )٣(ف فيه النحاةلتعل مما اخْغير أن وقوع الجملة فاعالً أو نائب فا
  .إلى سيبويه منع وقوع الجملة فاعالً

ضـمير  " قيـل "رون نائب الفاعل فـي  وزعم ابن عصفور أن البصريين يقد
٤( .رة لذلك الضميرالمصدر منه ويجعلون الجملة بعده مفس(  

قـال  . صر المسألة على باب الحكاية وهو مذهب مشـهور قْومعنى هذا أن تُ
ه على ما يؤدى إلى الخروج عـن  لممن ح هم على هذا خيركالم ُلموح: "سوقيالد

ومـا   )٥("وهي أن المسند إليه البد أن يكون اسماً، أو ما في تأويله؛القاعدة المقررة 
: يكون في تأويل االسم يشمل أيضاً المصدر المؤول وقال الرضي في هذا األمـر 

  )٦(".أو مؤولة بالمصدر المضمون  محكيةالَّإن الجملة ال تقوم مقام الفاعل إ"
والصـحيح أن  : "وقد اشترط أبوحيان وجود الحرف المصدري قبلهـا فقـال  

إن اقترن بهـا مـا    إالَّ ،أو المفعول الذي لم يسم فاعله الفاعل الجملة ال تقع موقع
٧(".اه في تقدير المصدريصيرها وإي(  

                                      
 .١٥٧ ص، قباوة الدين فخر، الجمل إعراب انظر ) ١(

 .٤٤اآلية هود سورة ) ٢(

 ١/١٦٤ الهمع ) ٣(

 .٤٤٥ ص المغنى ) ٤(

 .٢/٥٨ الدسوقي حاشية ) ٥(

 .٨٣: ١ الكافية شرح ) ٦(

 ١/١٦٤الهمع ) ٧(



١٢٩ 

 

  )١( .حرف المصدري للضرورةوكذلك فعل ابن جنِّي غير أنه أجاز حذف ال
ويمنعـون وقـوع    )٢(وأكثر النحويين يوجبون أن يكون الفاعل اسماً محضاً

إنمـا   ":إذا كانت على الحكاية نحو قولك إالَّ،الجملة موقع الفاعل أو نائب الفاعل 
: ويؤولون ما ورد مما يوهم خالف ذلك قـالوا  "هللا وحد قلوب الخوارج ال حكم إالَّ

ح أن تكون الجملة فاعالً ألن الفاعل يصح إضماره والجملة ال يصح وإنما لم يص"
إضمارها ألن المض٣(".معرفة والجمل مما ال يصح تعريفها ر ال يكون إالَّم(  

واالختيار إجازة وقوع الجملة فاعالً بعد المعلَّق من األفعال أو ما يعمل عمل 
تفهام والم االبتداء وكم الخبرية األفعال ويكون التعليق بما له الصدارة كأدوات االس

  .وهمزة التسوية
من أدوات التعليق أيضاً فحمـل قـول سـوار بـن     " حتى"راء أن وزعم الف

  :المضرب
 رضيك حتـى تردنـي فإن كان ال ي  

 

  )٤(إلى قطري ال إخالـك راضـيا   *
فجعل الفاعل متعلقـاً  " ىنأن ترد ألن معناه ال يرضيك إالَّ: على المعنى وقال 

فإذا الكالم إنما يصلحه أو يفسده معناه وكان هـذا  : ")٥(عنى وقال ابن جنيعلى الم
أن المسـامحة فـي الفاعـل ليسـت      وعليه. اً مستقيماً لم أر به بأساًمعنى صحيح

والبد في الجملة ". بالمرضية ألنه أضعف حاالً من المبتدأ وهو في المفعول أحسن
محل رفع فاعل ولكن ال يجوز  عدا المحكية أن تقدر بمصدر، ليجوز أن تكون في

  .مفرداً، وخرجت مما نحن فيه هأصبحت مع أن تقترن بحرف مصدري سابك وإالَّ

                                      
 .٤٣٥: ٢ الخصائص ) ١(

 .٥٧ /٤ المفصل شرح ) ٢(

 .٢٦ /٤ المفصل شرح ) ٣(

 .١٦٢ ص الجمل وأشباه الجمل إعراب انظر ) ٤(

 .٤٣٣ /٢ الخصائص ) ٥(



١٣٠ 

 

ما أظن أن أحداً من الكـوفيين وال غيـرهم   : ")١(قال الدماميني في هذا الشأن
ينازع في أن من خصائص االسم كونه مسنداً إليه، فيحمل ما ذكروه مـن جـواز   

معنى أن المصدر المفهوم من الجملة هو الفاعل المسـند  وقوع الفاعل جملة على 
فهو كما يقول . وغايته أن التأويل هنا وقع بغير وساطة حرف مصدري. إليه معنى

قمت حين قام زيد، من الجملة وقعت مضافاً إليه مـع أن اإلضـافة   : الكل في نحو
قيام زيـد   لكن الجملة هنا مؤولة بمفرد أي حين.من خصائص االسم كاإلسناد إليه

ال : أقمت أم قعدت أي قيامك وقعـودك وفـي   ىسواء عل: وفي باب التسوية نحو
  .سمك مع شرب لبنوتشرب اللبن أي ال يكن منك أكُل تأكل السمك 

أما وقوع الجملة في محل رفع نائب فاعل فأمره أيسر من الفاعل والسـبب  
به ولما بني الفعـل   في ذلك أنها كانت والفعل مبنى للمعلوم في محل نصب مفعوالً

��m��P��O��N:للمجهول نابت عن الفاعل على القياس فاألصل في اآلية المباركة

���R��Ql)العالمين: "هو )٢ ولما كـان جمهـور   " وقال المؤمنون الحمد هللا رب
النحويين على وقوع الجملة موقع المفعول لم يكن بد من إجازة وقوعها موقع نائب 

  .حكاية أم على غيرهاالفاعل أجاءت على ال
  )٣( :أما قول جميل بثينة

ــ ــوا  تُجزِع ــوم تحمل ــين ي ــذار الب   ح
 

 

ــةُ   ــا بثين ــي ي ــقّ لمثل وح عــز   يج
ال يتعدى " حق"منه في محل رفع نائب فاعل ألن الفعل " يجزع"فليست جملة  

: ليكون المعنى" يجزع"قبل " أن"ولذلك وجب تقدير " قال"في األصل إلى جملة مثل 
  .لمثلي أن يجزع والمصدر المؤول هو في رفع نائب فاعلحق 

                                      
 .١٦٢ ص الجمل وأشباه الجمل إعراب ) ١(

 .٧٥اآلية الزمر سورة ) ٢(

 .١٦٣ ص الجمل وأشباه الجمل إعرابو ٢/٤٢٧١ورد شاهداً في الخصائص ،) ٣(



١٣١ 

 

����������m:من قوله تعـالى " ليسجنن"أن جملة  )١(وزعم الكوفيون���������

��£���¢���¡��	��
l)ولكـن اقترانهـا   " بدا"هي في محل رفع فاعل  )٢
بالالم ونون التوكيد ينفى ما زعموه ويرجح أنها جواب القسم وفـي هـذه الحالـة    

  )٣( :ومثلها جملة لبيد  .ال محل للجملة من اإلعراب يكون
ــي  ــأتين منيت ــت لت ــد علم   ولق

 

ــا ال تطــيشُ *   مهاســهاُ إن المناي
  .ال محل لها من اإلعراب لتضمنها معنى القسم" تأتين"فجملة  

  
  
  

   

                                      
 .١٦٤ ص ع السابقالمرج ) ١(

 .٣٥اآلية يوسف سورة ) ٢(

 فـي  نسـب  وبـال  ٣/١١٠ والكتاب  ٩/١٥٩ األدب وخزانة   في ربيعة بن للبيد وهو البيت)   ٣(
 الندى قطر وشرح ٤٧١ص الذهب وشذور ١/١٦١ األشموني وشرح ٠ ٢/١٦١ المسالك أوضح

  ١٥٤م١ الهوامع وهمع ٢/٤٠١ اللبيب ومغني ١٧٦ص

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


١٣٢ 

 

  اخلامتة والنتائج
حب ربنا ويرضى، وله الشـكر  الحمد هللا حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما ي

  . والثناء بأن وفقني إلتمام هذا البحث الذي كان فكرة فصار واقعاً ملموساً

  وبعد 

قد اهتمت هذه الدراسة بالجمل التي لها محل من اإلعراب، محتويـة علـى   

وثالثة فصول، تحدثت في التمهيد عن حياة الشـاعر حسـان بـن ثابـت      تمهيد

ضه الشعرية ومناصـرته  األنصاري والبيئة التي عاش فيها ومولده ونسبه، وأغرا

أما الفصل األول فقد احتوى على أربعة مباحث تحدثت فيها عـن  .  �لرسول اهللا 

الجملة العربية وأقسامها، وبينت الفرق بين الكالم والجملة، ومفهوم الجملـة عنـد   

والمحدثين، ثم تحدثت عن أقسام الجملـة االسـمية والفعليـة والظرفيـة،      القدامى

الصغرى والكبرى، وتحدثت عن الجملـة باعتبـار المحـل    وتحدثت عن الجملة 

ثـم تحـدثت   . فعرفت الجمل التي ال محل لها من اإلعراب وكان تعريفاً مـوجزاً 

بالتفصيل في الفصلين الثاني والثالث عن الجمل التي لها محل من اإلعراب ،وهي 

  التي تحّل محل المفرد ويمكن  أن تقدر به 

يقية في نهاية كل مبحث ،وكان ذلك في ديوان حسان ،وأوردت بعض النماذج التطب
  )رضي اهللا عن(بن ثابت األنصاري 
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  : ليها من خالل كتابتي لهذا البحث منها إ وهناك بعض النتائج التي توصلتُ
  

 آ�%� نأ #
اء ، � ��ة وردت ���� �� ���ن د�
ان �� ��ًا ا�
ا	�� ا�����
 .  ���)� وأ ا#�)� '���

 ا����� 1 2 0�1 ا�/��)� ا����� ��.� � ��ة �)-�إ ا��+�ف ا����� دتور
 .  ا�#3)�

 �� ���ن د�
ان �� � ��ة ��:�ط '
ا�ً� '8م 456 �� ا�
ا	�� ا����� وردت
  ا�/��)� ��.� ����

 ، 	�)�� ا��AB @��? �1 1�ابا= �6 456 �-� ����� ا�>���� ا����� و';ت
 واH ـ G�� ���1 0�1 ـ ا�;�
ان �� E�د �D لا�; @��? �1 ا�>���� وا�����

 .  D�1أ

D� د�E ة ا������I�<ا��� �� JIي ا�Lـ �;ي �)� ا� Hأ واD�1 ـ .  
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   توصيات البحث

  

ن يستوفي كل ما في أإنني إذ أقدم هذا البحث إلى الباحثين ألعترف بأنه لم يستطع   
يزال موضوعاً غنياً  وأنه لم يوف الجمل حقها وما. نفسي من جوانب الموضوع 

بالمشكالت والمسائل المستعصية ، ولهذا يجب على الباحثين أن يولوه عناية 
  .  واهتماماً ، لتعبد سبله وتذلّل صعابه وتيسر مسائله 

  
نني بذلت في هذا البحث قصارى جهدي وذكرت فيه مبلغ علمي أ:  وأعيد قولي  
ما الخطأ فهو أ، و ليإحسانه إصبت في شيء منه فهو من فضل اهللا علي وأن إو

فاسأل اهللا الكريم رب العرش العظيم . واقع ال محالة وال يستغرب وقوعه من مثلي 
ن يوفقني أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم وأو،ن يغفر لي خطيئتي يوم الدين أ

وعلى اهللا قصد السبيل وصلى اهللا وسلم على نبيه محمد وعلى . لخدمة اللغة العربية 
  . جمعين أصحابه أه ولآ

  
  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


١٣٥ 

 

  الفهارس العامة  
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  هرس اآليات القرآنيةف
  

 صفحة رقم اآلية الســــــورة اسم الرقم

  البقرة سورة 

الَّذين كَفَروا سواٌء علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنـذرهم لَـا    إِنَّ(  � ١
 )يؤمنونَ

١٢٥ ٦ 

هدى فَمن تبِع هداي قُلْنا اهبِطُوا منها جميعا فَإِما يأْتينكُم مني   � ٢
 فَلَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ

٤١ ٣٨ 

الشيطَانُ عنها فَأَخرجهما مما كَانا فيه وقُلْنا اهبِطُوا  فَأَزلَّهما(  � ٣
إِلَى ح اعتمو قَرتسضِ مي الْأَرف لَكُمو ودضٍ ععبل كُمضعنيٍب( 

٥٥ ٣٦ 

إِنه يقُولُ إِنها بقَرةٌ لَا ذَلُولٌ تثري الْـأَرض ولَـا تسـقي     قَالَ(  � ٤
الْحرثَ مسلَّمةٌ لَا شيةَ فيها قَالُوا الْآنَ جِئْت بِالْحق فَذَبحوها 

 )وما كَادوا يفْعلُونَ

١٠٤ ٧١ 

٥ �  )لَقَدو ب نا منقَفَّيو ابتى الْكوسا منيآتهدـا    عنيآتـلِ وسبِالر
 اَءكُما جسِ أَفَكُلَّموحِ الْقُدبِر اهندأَيو اتنيالْب ميرم نى ابيسع
ـ  ا رسولٌ بِما لَا تهوى أَنفُسكُم استكْبرتم فَفَرِيقًا كَذَّبتم وفَرِيقً

 )تقْتلُونَ

٢٤ ٨٧ 

٦ �  )لَّهلإِنَّ ال و اللَّه هجو لُّوا فَثَموا تمنفَأَي رِبغالْمو رِقشالْم لَّـه 
يملع عاسو( 

 ١٢٠و٢٥ ١١٥

٧ �  )ا   قَدـاهضرلَةً تبق كنلِّيواِء فَلَنمي السف هِكجو قَلُّبى ترن
فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْحرامِ وحيثُ ما كُنـتم فَولُّـوا   

لَي ابتوا الْكأُوت ينإِنَّ الَّذو هطْرش كُموهجونَولَمع  قالْح هأَن
بر نلُونَممعا يملٍ عافبِغ ا اللَّهمو هِم( 

١١٩ ١٤٤ 

٨ �  )نفَم  هلَيع فَلَا إِثْم مهنيب لَحا فَأَصإِثْم فًا أَونوصٍ جم نم افخ
يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه( 

٢٢ ١٨٢ 

٩ �  )كأَلُونسيـي   واَء فسزِلُوا النتأَذًى فَاع ويضِ قُلْ هحنِ الْمع
  ـنم نوهنَ فَأْترطَهنَ فَإِذَا ترطْهى يتح نوهبقْرلَا تيضِ وحالْم

رِينطَهتالْم بحيو ابِنيوالت بحي إِنَّ اللَّه اللَّه كُمرثُ أَميح( 

٢٨ ٢٢٢ 
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 صفحة رقم اآلية الســــــورة اسم الرقم

أَيها الَّذين آمنوا أَنفقُوا مما رزقْناكُم من قَبلِ أَنْ يأْتي يوم  يا( � ١٠
 )لَا بيع فيه ولَا خلَّةٌ ولَا شفَاعةٌ والْكَافرونَ هم الظَّالمونَ

 ١٠٣و٤٢ ٢٥٤

تبدوا الصدقَات فَنِعما هي وإِنْ تخفُوها وتؤتوها الْفُقَراَء  إِنْ( � ١١
فَهو خير لَكُم ويكَفِّر عنكُم من سيئَاتكُم واللَّه بِما تعملُـونَ  

بِريخ( 

٩٠ ٢٧١ 

يوما ترجعونَ فيه إِلَى اللَّه ثُم توفَّى كُلُّ نفْـسٍ مـا    واتقُوا( � ١٢
 )كَسبت وهم لَا يظْلَمونَ

١٠٣ ٢٨١ 

�ان 	ل ��رة � ١٣�   
١٤ � )   ـفلخلَـا ي إِنَّ اللَّه يهف بيمٍ لَا روياسِ لالن عامج كا إِننبر

اديعالْم 

١٠٣ ٩ 

ربها بِقَبولٍ حسنٍ وأَنبتها نباتا حسنا وكَفَّلَها زكَرِيـا   فَتقَبلَها( � ١٥
كُلَّما دخلَ علَيها زكَرِيا الْمحراب وجد عندها رِزقًا قَالَ يـا  

ي إِنَّ اللَّه اللَّه دنع نم وه ذَا قَالَته ى لَكأَن ميرم  ـنم قزر
 )يشاُء بِغيرِ حسابٍ

٣١ ٣٧ 

 ٤٤ ١٤٤ )وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ( � ١٦

قَالَت الْملَائكَةُ يا مريم إِنَّ اللَّه يبشرك بِكَلمة منه اسـمه   إِذْ( � ١٧
   ـنمو ةرالْـآخا ويني الدا فجِيهو ميرم نى ابيسع ِسيحالْم

بِنيقَر٤٥(الْم(كَلِّميو،      ـنملًـا وكَهو ـدهـي الْمف اسالن
نيحالالص( 

١٠٤ �٤٦ ٤٥ 

١٨ � )قَد   ـفوا كَيظُرضِ فَاني الْأَروا ففَِسري ننس كُملقَب نم لَتخ
كَذِّبِنيةُ الْمباقكَانَ ع( 

٢٤ ١٣٧ 

بِنِعمة من اللَّه وفَضلٍ لَم يمسسهم سـوٌء واتبعـوا    فَانقَلَبوا( � ١٩
 )رِضوانَ اللَّه واللَّه ذُو فَضلٍ عظيمٍ

٥٥ ١٧٤ 

   ا����ء ��رة 
٢٠ � )رِيدلَ ي نيبيل اللَّهكُم  وبتيو كُملقَب نم ينالَّذ ننس كُميدهيو

يمكح يملع اللَّهو كُملَيع( 

١٢٦ ٢٦ 

 ١٠٩ ٤٣يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تقْربوا الصلَاةَ وأَنتم سـكَارى حتـى   ( � ٢١
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 صفحة رقم اآلية الســــــورة اسم الرقم

 )تعلَموا ما تقُولُونَ

   ا����ة ��رة 
 أَيها الَّذين آمنوا إِذَا قُمتم إِلَى الصلَاة فَاغِْسلُوا وجوهكُم يا( � ٢٢

وأَيديكُم إِلَى الْمرافقِ وامسحوا بِرُءوسكُم وأَرجلَكُـم إِلَـى   
الْكَعبينِ وإِنْ كُنتم جنبا فَاطَّهروا وإِنْ كُنتم مرضى أَو علَـى  

أَو لَامستم النسـاَء فَلَـم    غائطسفَرٍ أَو جاَء أَحد منكُم من الْ
ت يكُمدأَيو كُموهجوا بِوحسا فَامبا طَييدعوا صممياًء فَتوا مجِد

 كُمرطَهيل رِيدي نلَكجٍ ورح نم كُملَيلَ ععجيل اللَّه رِيدا يم هنم
 )وليتم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ

١٢٠ ٦ 

أُنبئُكُم بِشر من ذَلك مثُوبةً عند اللَّه من لَعنه اللَّـه   هلْ قُلْ( � ٢٣
 الطَّاغُوت دبعو ازِيرنالْخةَ ودرالْق مهنلَ معجو هلَيع بغَضو

 )أُولَئك شر مكَانا وأَضلُّ عن سواِء السبِيلِ

٦٠  
١٠٥ 

٢٤ � )قَالَتا قَـالُوا   ووا بِمنلُعو يهِمدأَي لُولَةٌ غُلَّتغم اللَّه دي ودهالْي
بلْ يداه مبسوطَتان ينفق كَيف يشاُء ولَيزِيدنَّ كَثريا منهم مـا  

وةَ أُنزِلَ إِلَيك من ربك طُغيانا وكُفْرا وأَلْقَينـا بيـنهم الْعـدا   
والْبغضاَء إِلَى يومِ الْقيامة كُلَّما أَوقَدوا نارا للْحربِ أَطْفَأَهـا  

فِْسدالْم بحلَا ي اللَّها وادضِ فَسي الْأَرنَ فوعسيو اللَّهين( 

١١١ ٦٤ 

   ا���ـــــــــ�م ��رة 
٢٥ � )ا  أَلَمضِ مي الْأَرف ماهكَّنم نقَر نم هِملقَب نا ملَكْنأَه ا كَموري

  ـارها الْأَنلْنعجا وارردم هِملَياَء عما السلْنسأَرو لَكُم كِّنمن لَم
ماهلَكْنفَأَه هِمتحت نرِي مجت ب نا مأْنشأَنو وبِهِما بِذُننقَر مهدع

رِينآخ( 

٦٥ ٦ 

 ٥٥ ١١٠ )ونذَرهم في طُغيانِهِم يعمهونَ( � ٢٦

   ا���اف ��رة � ٢٧
٢٨ � )كَملُونَ وقَائ مه ا أَواتيا بنأْسا باَءها فَجاهلَكْنأَه ةيقَر ن١٠٧ ٤ )م 

بنِي آدم لَا يفْتننكُم الشيطَانُ كَما أَخرج أَبويكُم من الْجنة  يا( � ٢٩
  قَبِيلُـهو وه اكُمري ها إِنهِمآتوا سمهرِييا لمهاسبا لمهنع زِعني

٨١ ٢٧ 
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للَّـذين لَـا   من حيثُ لَا ترونهم إِنا جعلْنا الشياطني أَوليـاَء  
 )يؤمنونَ

٣٠ � )ينالَّذارِ  والن ابحأَص كا أُولَئهنوا عركْبتاسا وناتوا بِآيكَذَّب
 )هم فيها خالدونَ

٤٦ ٣٦ 

٣١ � )ينالَّذو واآما   نهـعسا إِلَّا وفْسن كَلِّفلَا ن اتحاللُوا الصمعو
 )أُولَئك أَصحاب الْجنة هم فيها خالدونَ

٤٦ ٤٢ 

ينظُرونَ إِلَّا تأْوِيلَه يوم يأْتي تأْوِيلُه يقُولُ الَّذين نسوه من  هلْ( � ٣٢
قَبلُ قَد جاَءت رسلُ ربنا بِالْحق فَهلْ لَنا من شفَعاَء فَيشـفَعوا  

 وا أَنِسـرخ لُ قَدمعا ني كُنالَّذ رلَ غَيمعفَن درن ا أَولَن  مـهفُس
 )وضلَّ عنهم ما كَانوا يفْترونَ

١٠٤ ٥٣ 

٣٣ � )كُميلًا فَكَثَّرقَل متوا إِذْ كُناذْكُر١١٨ ٨٦ )و 

٣٤ � )ثُم    ـسم قَالُوا قَـدا وفَوى عتةَ حنسالْح ئَةيكَانَ السا ملْندب
) ٩٥(بغتةً وهم لَا يشعرونَ  ناهمآباَءنا الضراُء والسراُء فَأَخذْ

   ـنم كَـاترب هِملَيا عنحا لَفَتقَواتوا ونى آملَ الْقُرأَنَّ أَه لَوو
السماِء والْأَرضِ ولَكن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كَانوا يكِْسـبونَ  

)٩٦ (ى أَنْ يلُ الْقُرأَه نونَأَفَأَممائن مها واتيا بنأْسب مهيأْت(  

  
 

١٨ �٩٧ ٩٥ 

يرِيد ) ١٠٩(الْملَأُ من قَومِ فرعونَ إِنَّ هذَا لَساحر عليم  قَالَ( � ٣٥
قَالُوا أَرجِـه  ) ١١٠(أَنْ يخرِجكُم من أَرضكُم فَماذَا تأْمرونَ 

رِيناشنِ حائدي الْملْ فسأَرو اهأَخو( 

٦٧ �١١١ ١٠٩ 

٣٦ � )ينالَّذابِ وتكُونَ بِالْكسمي   ـرأَج يعضا لَا نلَاةَ إِنوا الصأَقَامو
نيحلصالْم( 

 ٤٨و٤٣ ١٧٠

٣٧ � )نلَ م يادفَلَا ه لِ اللَّهلضيونَ ههمعي انِهِميي طُغف مهذَري٩١و٩٠ ١٨٦ )و 

��ل ��رة � ٣٨��   ا
إِذْ أَنتم قَليلٌ مستضعفُونَ في الْأَرضِ تخـافُونَ أَنْ   واذْكُروا( � ٣٩

 اتبالطَّي نم قَكُمزرو رِهصبِن كُمدأَيو اكُمفَآو اسالن طَّفَكُمختي
٧٩ ٢٦ 
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 )لَعلَّكُم تشكُرونَ

 ١١٣ ٦٨ )كتاب من اللَّه سبق لَمسكُم فيما أَخذْتم عذَاب عظيم لَولَا( � ٤٠

   ا�!� � ��رة 
اللَّه إِذْ أَخرجه الَّذين كَفَروا ثَانِي اثْنينِ  رهتنصروه فَقَد نص إِلَّا( � ٤١

إِذْ هما في الْغارِ إِذْ يقُولُ لصاحبِه لَا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا فَأَنزلَ 
  ينةَ الَّـذملَ كَلعجا وهورت لَم ودنبِج هدأَيو هلَيع هتينكس اللَّه

كَفَريمكح زِيزع اللَّها ولْيالْع يه ةُ اللَّهمكَلفْلَى ووا الس( 

٧٩ ٤٠ 

   #��" ��رة � ٤٢
٤٣ � )ملَه  اتمكَليلَ لدبلَا ت ةري الْآخفا وينالد اةيي الْحى فرشالْب

 يمظالْع زالْفَو وه كذَل ةَ ) ٦٤(اللَّهزإِنَّ الْع ملُهقَو كنزحلَا يو
يملالْع يعمالس وا هيعمج لَّهل( 

٦٧ ٦٥ 

علَيهِم نبأَ نوحٍ إِذْ قَالَ لقَومه يا قَـومِ إِنْ كَـانَ كَبـر     واتلُ( � ٤٤
    كَّلْـتوت لَـى اللَّـهفَع اللَّه اتريِي بِآيذْكتي وقَامم كُملَيع
 ةً ثُمغُم كُملَيع كُمرأَم كُنلَا ي ثُم كَاَءكُمرشو كُمروا أَمعمفَأَج

 )لَي ولَا تنظروناقْضوا إِ

٩٣ ٧١ 

   ه�د ��رة 
يا أَرض ابلَعي ماَءك ويا سماُء أَقْلعي وغـيض الْمـاُء    وقيلَ( � ٤٥

وقُضي الْأَمر واستوت علَى الْجودي وقيـلَ بعـدا للْقَـومِ    
نيمالظَّال( 

١٢٨ ٤٤ 

لَن يصلُوا إِلَيك فَأَسـرِ بِأَهلـك    كيا لُوطُ إِنا رسلُ رب قَالُوا( � ٤٦
بِقطْعٍ من اللَّيلِ ولَا يلْتفت منكُم أَحد إِلَّا امرأَتك إِنه مصـيبها  

 )ما أَصابهم إِنَّ موعدهم الصبح أَلَيس الصبح بِقَرِيبٍ

١٢٣ ٨١ 

   #��& �رة� 
 ٤٠ ١٦ )أَباهم عشاًء يبكُونَ وجاُءوا( � ٤٧

هي راودتنِي عن نفِْسي وشهِد شاهد من أَهلها إِنْ كَانَ  قَالَ( � ٤٨
   بِنيالْكَـاذ ـنم وهو قَتدلٍ فَصقُب نم قُد هيصإِنْ ) ٢٦(قَمو

نم وهو ترٍ فَكَذَببد نم قُد هيصكَانَ قَم نيقادالص( 

٦٤ �٢٧ ٢٦ 

٤٩ � )ثُم م ما لَهدبجسلَي اتا الْآيأَوا رم دعب نهننيٍ نى حت١٣٠و١٢٧ ٣٥ )ح 
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سمعت بِمكْرِهن أَرسلَت إِلَيهِن وأَعتدت لَهـن متكَـأً    فَلَما( � ٥٠
وقَالَت اخرج علَـيهِن فَلَمـا    يناوآتت كُلَّ واحدة منهن سكِّ

رأَينه أَكْبرنه وقَطَّعن أَيديهن وقُلْن حاش للَّه ما هذَا بشـرا إِنْ  
كَرِمي لَكذَا إِلَّا مه( 

٢٢ ٣١ 

   ا���� � ٥١
٥٢ � )لَملَا  أَو كُمحي اللَّها وهافأَطْر نا مهقُصنن ضي الْأَرأْتا نا أَنوري

 )معقِّب لحكْمه وهو سرِيع الْحسابِ

٥٥ ٤١ 

   إ �اه)' ��رة 
تأَذَّنَ ربكُم لَئن شكَرتم لَأَزِيدنكُم ولَئن كَفَرتم إِنَّ عذَابِي  وإِذْ( � ٥٣

يددلَش( 

٦٣ ٧ 

للَّه جميعا فَقَالَ الضعفَاُء للَّذين استكْبروا إِنـا كُنـا    وبرزوا( � ٥٤
بِ اللَّه من شيٍء قَـالُوا  لَكُم تبعا فَهلْ أَنتم مغنونَ عنا من عذَا

 نا ما لَنا منربص ا أَمنزِعا أَجنلَياٌء عوس اكُمنيدلَه ا اللَّهانده لَو
 )محيصٍ

١٢٥ ٢١ 

إِني أَسكَنت من ذُريتي بِواد غَيرِ ذي زرعٍ عند بيتـك   ربنا( � ٥٥
الْمحرمِ ربنا ليقيموا الصلَاةَ فَاجعلْ أَفْئدةً من النـاسِ تهـوِي   

 )إِلَيهِم وارزقْهم من الثَّمرات لَعلَّهم يشكُرونَ

٦٥ ٣٧ 

ناس يوم يأْتيهِم الْعذَاب فَيقُولُ الَّذين ظَلَمـوا ربنـا   ال وأَنذرِ( � ٥٦
    لَـمـلَ أَوسبِـعِ الرتنو كتوعد جِبلٍ قَرِيبٍ نا إِلَى أَجنرأَخ

 )تكُونوا أَقْسمتم من قَبلُ ما لَكُم من زوالٍ

٧٩ ٤٤ 

   ا��+* ��رة 
 ٢٤ ٢٤ )قيلَ لَهم ماذَا أَنزلَ ربكُم قَالُوا أَساطري الْأَولني وإِذَا( � ٥٧

بِاللَّه جهد أَيمانِهِم لَا يبعثُ اللَّه من يمـوت بلَـى    وأَقْسموا( � ٥٨
 )وعدا علَيه حقا ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ

٣٥ ٣٨ 

   ا�-,& ��رة � ٥٩
ثَلَاثَةٌ رابِعهم كَلْبهم ويقُولُونَ خمسـةٌ سادسـهم    سيقُولُونَ( � ٦٠

كَلْبهم رجما بِالْغيبِ ويقُولُونَ سبعةٌ وثَامنهم كَلْبهم قُلْ ربـي  
إِلَّا قَل مهلَمعا يم هِمتدبِع لَما  يلٌأَعراًء ظَاهرإِلَّا م يهِمارِ فمفَلَا ت

١١١ ٢٢ 
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 )ولَا تستفْت فيهِم منهم أَحدا

 ٢٩ ٣٨ )لَكنا هو اللَّه ربي( � ٦١

بعضهم يومئذ يموج في بعضٍ ونفخ فـي الصـورِ    وتركْنا( � ٦٢
 )فَجمعناهم جمعا

٦٥ ٩٩ 

   .�#' ��رة 
٦٣ � )لَامالسا ويثُ حعأُب مويو وتأَم مويو تدلو موي لَي٨٧ ٣٣ )ع 

٦٤ � )ثُم  نزِعنلَننا ميتنِ عمحلَى الرع دأَش مهأَي ةيع٧٠ ٦٩ )كُلِّ ش 

   0/ ��رة 
آمنتم لَه قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم إِنه لَكَبِريكُم الَّذي علَّمكُـم   قَالَ( � ٦٥

السحر فَلَأُقَطِّعن أَيديكُم وأَرجلَكُم من خلَاف ولَأُصلِّبنكُم في 
قأَبا وذَابع دا أَشنأَي نلَمعلَتلِ وخذُوعِ النج( 

٦٨ ٧١ 

٦٦ � )نملَـا   وا وظُلْم افخفَلَا ي نمؤم وهو اتحالالص نلْ ممعي
 )هضما

٩٢ ١١٢ 

٦٧ � )ـي    أَفَلَمـونَ فشمي ونالْقُر نم ملَها قَبلَكْنأَه كَم ملَه دهي
 )مساكنِهِم إِنَّ في ذَلك لَآيات لأُولي النهى

١٢٣ ١٢٨ 

   ا�+1 ��رة 
٦٨ � )لَ أَلَمزأَن أَنَّ اللَّه رةً  ترضخم ضالْأَر بِحصاًء فَتاِء ممالس نم

بِريخ يفلَط إِنَّ اللَّه( 

 ١١٩و٤٧ ٦٣

   ا�2.��ن ��رة 
٦٩ � )اتهيونَ هدوعا تمل اتهي١٢٦ ٣٦ )ه 

   ا���ر ��رة � ٧٠
الَّذين يرمونَ الْمحصنات الْغافلَات الْمؤمنات لُعنوا فـي   إِنَّ( � ٧١

يمظع ذَابع ملَهو ةرالْآخا وينالد( 

٤١ ٢٣ 

   ا����3ن ��رة 
٧٢ � )كاربـرِي   تجت اتنج كذَل نا مريخ لَ لَكعاَء جي إِنْ شالَّذ

ا الْأَنهتحت نمارا هورقُص لْ لَكعجيو( 

٩١ ١٠ 

أَرسلْنا قَبلَك من الْمرسلني إِلَّا إِنهم لَيـأْكُلُونَ الطَّعـام    وما( � ٧٣
ويمشونَ في الْأَسواقِ وجعلْنا بعضكُم لبعضٍ فتنةً أَتصـبِرونَ  

 ١٢٤و٥٥ ٢٠
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كبكَانَ را وريصب( 

٧٤ � )ينالَّذـي   والَّت فْسلُونَ النقْتلَا يو را آخإِلَه اللَّه عونَ معدلَا ي
) ٦٨(حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ولَا يزنونَ ومن يفْعلْ ذَلك يلْق أَثَاما 

 )يضاعف لَه الْعذَاب يوم الْقيامة ويخلُد فيه مهانا

٣٨ �٦٩ ٦٨ 

   ا��4�اء ��رة 
ونزع يده فَإِذَا هـي  ) ٣٢(عصاه فَإِذَا هي ثُعبانٌ مبِني  فَأَلْقَى( � ٧٥

 رِيناظلناُء لضي٣٣(ب (يملع راحذَا لَسإِنَّ ه لَهولَإِ حلْمقَالَ ل( 

١١٨ �٣٤ ٣٢ 

   ا���-�6ت ��رة 
٧٦ � )ينالَّذو نيحالي الصف مهلَنخدلَن اتحاللُوا الصمعوا ون٤٥ ٩ )آم 

سريوا في الْأَرضِ فَانظُروا كَيف بدأَ الْخلْق ثُم اللَّه ينشئُ  قُلْ( � ٧٧
يرٍء قَديلَى كُلِّ شع ةَ إِنَّ اللَّهرأَةَ الْآخشالن( 

٣١ ٢٠ 

٧٨ � )ينالَّذو       ـعلَم إِنَّ اللَّـها ولَنـبس مهنيـدهـا لَنينوا فداهج
ِسنِنيحالْم( 

٤٥ ٦٩ 

   ا��وم ��رة � ٧٩
بِضعِ سنِني للَّه الْأَمر من قَبلُ ومن بعد ويومئـذ يفْـرح    في( � ٨٠

 )الْمؤمنونَ

٢٣ ٤ 

٨١ � )لَهونَ وقَانِت ضِ كُلٌّ لَهالْأَرو اتاومي السف ن٩٠ ٢٦ )م 

٨٢ � )نونَ مدهمي فُِسهِمأَنا فَلحاللَ صمع نمو هكُفْر هلَيفَع ٩٣ ٤٤ )كَفَر 

٨٣ � )مويو    ةـاعس ـرا لَبِثُوا غَيونَ مرِمجالْم قِْسمةُ ياعالس قُومت
 )كَذَلك كَانوا يؤفَكُونَ

٣٥ ٥٥ 

   ا�:9اب ��رة 
يا نِساَء النبِي من يأْت منكُن بِفَاحشة مبينة يضـاعف لَهـا   ( � ٨٤

 )اللَّه يِسرياالْعذَاب ضعفَينِ وكَانَ ذَلك علَى 

٢٤ ٣٠ 

٨٥ � )قَد  نيلالْقَائو كُمنم نيقوعالْم اللَّه لَمعيانِهِموإِخلَا  لا ونإِلَي لُمه
 )يأْتونَ الْبأْس إِلَّا قَليلًا

٦٣ ١٨ 

   �6; ��رة 
الَّذين أُوتوا الْعلْم الَّذي أُنزِلَ إِلَيك من ربك هو الْحق  ويرى( � ٨٦

يدمزِيزِ الْحالْع اطري إِلَى صدهيو( 

١٠٦ ٦ 
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   ا�=�>�ت ��رة 
لَا يسمعونَ إِلَـى الْملَـإِ   ) ٧(من كُلِّ شيطَان مارِد  وحفْظًا( � ٨٧

 )الْأَعلَى ويقْذَفُونَ من كُلِّ جانِبٍ

١١٢ �٨ ٧ 

٨٨ � )ققُونَ فَحا لَذَائا إِننبلُ را قَونلَي٦٦ ٣١ )ع 

   ا�9.� ��رة 
الْملَائكَةَ حافِّني من حولِ الْعرشِ يسبحونَ بِحمد ربهِم  وترى( � ٨٩

نيالَمالْع بر لَّهل دميلَ الْحقو قبِالْح مهنيب يقُضو( 

 ١٣٠و١٢٧ ٧٥

   <�>� ��رة � ٩٠
٩١ � ) أَو مهدعي نا الَّذفَإِم قح اللَّه دعإِنَّ و بِرا فَاصنفَإِلَي كنفَّيوتن

ضعب كنرِيونَ نعجري( 

٩٣ ٧٧ 

٩٢ � )رِيكُميونَ وركنت اللَّه اتآي فَأَي هات٢٤ ٨١ )آي 

   >=@? ��رة 
الَّذين كَفَروا ربنا أَرِنا اللَّذَينِ أَضلَّانا من الْجِن والْإِنسِ  وقَالَ( � ٩٣

نيفَلالْأَس نا مكُونيا لنامأَقْد تحا تملْهعجن( 

٣٦ ٢٩ 

يقَالُ لَك إِلَّا ما قَد قيلَ للرسلِ من قَبلك إِنَّ ربـك لَـذُو    ما( � ٩٤
 )مغفرة وذُو عقَابٍ أَليمٍ

١٠٦ ٤٣ 

عنهم ما كَانوا يدعونَ من قَبلُ وظَنوا ما لَهـم مـن    وضلَّ( � ٩٥
  )محيصٍ

  
 

٦٨ ٤٨ 

   ق ��رة 
 ٨٣ ٣٥ )فيها ولَدينا مزِيدلَهم ما يشاُءونَ ( � ٩٦

   ا�Bار#�ت ��رة 
 ٧٠ ١٢ )أَيانَ يوم الدينِ يسأَلُونَ( � ٩٧

٩٨ � )موونَ ينفْتارِ يلَى النع م٧٨ ١٣ )ه 

   ا��Cر ��رة 
تجزونَ ما  نمافَاصبِروا أَو لَا تصبِروا سواٌء علَيكُم إِ اصلَوها( � ٩٩

 )كُنتم تعملُونَ

١٢٥ ١٦ 

١٠٠ � )بِراصو    ـنيح ـكبر دمبِح حبسا ونِنيبِأَع كفَإِن كبكْمِ رح٤٠ ٤٨ل 
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قُومت( 

� ��رة Dا�   
 ٦٨ ٢٦ )غَدا منِ الْكَذَّاب الْأَشر سيعلَمونَ( � ١٠١

   ا��ا�3� ��رة 
 ٥٧ �٢ ١ ))٢(لَيس لوقْعتها كَاذبةٌ ) ١(وقَعت الْواقعةُ  إِذَا( � ١٠٢

١٠٣ � )ابحأَصنيِ ومالْي ابحا أَصنيِ مم٤٦ ٢٧ )الْي 

   ا�+�#� ��رة 
الْمصدقني والْمصدقَات وأَقْرضوا اللَّـه قَرضـا حسـنا     إِنَّ( � ١٠٤

كَرِمي رأَج ملَهو ملَه فاعضي( 

١٠٥ ١٨ 

   ا�=& ��رة 
قَالَ موسى لقَومه يا قَومِ لم تؤذُوننِي وقَد تعلَمونَ أَنـي   وإِذْ( � ١٠٥

إِلَي ولُ اللَّهسري  كُمدهلَا ي اللَّهو مهقُلُوب اغَ اللَّهاغُوا أَزا زفَلَم
نيقالْفَاس مالْقَو(  

 

٥٥ ٥ 

   ا���>�Dن ��رة 
جاَءك الْمنافقُونَ قَالُوا نشهد إِنك لَرسولُ اللَّه واللَّه يعلَم  إِذَا( � ١٠٦

 )إِنك لَرسولُه واللَّه يشهد إِنَّ الْمنافقني لَكَاذبونَ

٦٣ ١ 

من ما رزقْناكُم من قَبلِ أَنْ يأْتي أَحـدكُم الْمـوت    وأَنفقُوا( � ١٠٧
  ـنم أَكُنو قدلٍ قَرِيبٍ فَأَصنِي إِلَى أَجترلَا أَخلَو بقُولَ رفَي

نيحالالص( 

٩٥ ١٠ 

   ا�ECق ��رة 
يئسن من الْمحيضِ من نِسائكُم إِن ارتبتم فَعـدتهن   واللَّائي( � ١٠٨

ثَلَاثَةُ أَشهرٍ واللَّائي لَم يحضن وأُولَات الْأَحمالِ أَجلُهـن أَنْ  
 )يضعن حملَهن ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه من أَمرِه يسرا

٣٦ ٤ 

@Fا� ��رة    
خلَق سبع سماوات طباقًا ما ترى في خلْقِ الرحمنِ من  الَّذي( � ١٠٩

 )تفَاوت فَارجِعِ الْبصر هلْ ترى من فُطُورٍ

١٠٣ ٣ 

   ا�D@' ��رة 
١١٠ � )رصبتونَ فَسرصبي٦٩ ٥ )و 
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١١١ � )ونَ  أَمسردت يهف ابتك ونَ) ٣٧(لَكُمريخا تلَم يهف ٦٦ �٣٨ ٣٧ )إِنَّ لَكُم 

   ا�+�3� ��رة 
 ٤٦ �٢ ١ )ما الْحاقَّةُ) ١( الْحاقَّةُ( � ١١٢

 ٧١ ٣ )أَدراك ما الْحاقَّةُ وما( � ١١٣

 ١٠١ ١٣ )نفخ في الصورِ نفْخةٌ واحدةٌ فَإِذَا( � ١١٤

   ا�GH ��رة 
لَما سمعنا الْهدى آمنا بِه فَمن يؤمن بِربه فَلَـا يخـاف    وأَنا( � ١١٥

 )بخسا ولَا رهقًا

٩٢ ١٣ 

   ا�D4�Iق ��رة 
  )السماُء انشقَّت إِذَا( � ١١٦

 

٨٠ ١ 

   ا��Cرق ��رة 
 ١٢٠ ٤ )أَخرج الْمرعى والَّذي( � ١١٧

١١٨ � )لَهعى فَجو٧٠ ٥ )غُثَاًء أَح 

   ا�J�K)� ��رة 
١١٩ � )فَذَكِّر  ذَكِّرم تا أَنم٢١(إِن (  ٍرطـيصبِم هِملَيع تلَس)٢٢ (

 كَفَرلَّى ووت ن٢٣(إِلَّا م (رالْأَكْب ذَابالْع اللَّه هذِّبعفَي( 

١٢٣ �٢٤ ٢١ 

   ا��H� ��رة 
 ٢٤ �٢ ١ )ولَيالٍ عشرٍ) ١( والْفَجرِ( � ١٢٠

١٢١ � )أَلَم ادبِع كبلَ رفَع فكَي ر٦٨ ٦ )ت 

   ا�@)* ��رة 
 ٨٠ ١ )إِذَا يغشى واللَّيلِ( � ١٢٢

   ا��9�9� ��رة � ١٢٣
١٢٤ � )ذئموي مالَهما أَعوريا لاتتأَش اسالن ردص٧٩ ٦ )ي 

   ا���د#�ت ��رة 
١٢٥ � )اتيادالْعا  وحب١(ض (  احقَـد اتورِيفَالْم)٢ (  اتريغفَـالْم

إِنَّ ) ٥(فَوسطْن بِـه جمعـا   ) ٤(فَأَثَرنَ بِه نقْعا ) ٣(صبحا 
ودلَكَن هبرانَ لسالْإِن( 

١٠٥ �٦ ١ 
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  فهرس األحاديث
  

  رقم الصفحة  الحديث  الرقم
  ٥٣  "ربه وهو ساجدأقرب ما يكون العبد من "  -١

  ٢٧  "باسمك ربي وضعت جنبي"  -٢

  ٧٨  " . من حج هللا فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه"  -٣

  ٥٣  "تقلهوجدت الناس أخبر "  -٤
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  فهرس األشعار 
  الصفحة  البيت  الرقم

    قافية الهمزة                                    
ــاً   - ١ ــة يوم ــدخل الكنيس ــن ي   إن م

  
ــا    ــق فيهــ ــيلــ ــاءجــ   آذراً وظبــ

  
٢٨  

  قافية الباء
ــه  - ٢ ــن ورقن ــوانٍ راقه ــريع غ   ص

  
ــذوائب    ــود ال ــاب س ــى ش ــب حت ــدن ش   ل

  
٨٤  

ــيء   - ٣ ــلُّ ش ــق كَ ــام ينط ــة ق   بآي
  

  وخـــان أمانـــة الـــديك الغـــراب     
  

٨١  
ــا أدر - ٤ ــ يومـ ــاءأغيـ   رهم ثنـ

  
ــابوا؟     ــاٌل أصـ ــدهر أم مـ ــول الـ   وطـ

  
١٠٣  

  فإن كنت تنـوى أن تُجيـب كتابـة    - ٥
  

ــه   ــبح ممليــ ــه فقــ ــبح كاتبــ   وقــ
  

١١٨  
  كذلك ُأدبتُ حتى صـار مـن خُلقـي    - ٦

  
ــتُ   ــي رأيـ ــيمة األدب: إنـ ــالك الشـ   مـ

  
٦٧  

  لئن كنت قـد بلغـت عنـي رسـالة     - ٧
  

ــذب     ــش وأكـ ــي أغـ ــك الواشـ   لمبلغـ
  

٣٥  
ــادقةً  - ٨ ــت ص ــرك اهللا إال قل ــا عم   ي

  
  أصـــادقاً وصـــف المجنـــون أم كـــذب  

  
  ١٠٤و٦٦

ــزاٌل - ٩ ــزال غ ــي إذ ال ي ــه يفتنن   في
  

ــى     ــأتى إل ــا  ي ــزاب منتقب ــجد األح   مس
  

١٢٠  
ـ   -١٠ ــى علـ ــة تخش ــه يوقائل   أظن

  
ــه     ــه ومذاهبـ ــه ترحالـ ــيودى بـ   سـ

  
  ١١١و٢٨

ــه -١١ ــوال اهللا تُخشــى عواقب ــواهللا ل   ف
  

ــه      ــرير جوانب ــذا الس ــن ه ــزِع م علز  
  

١١٣  
  فما إن أرى الحجـاج يغمـد سـيفه    -١٢

  
ــ   ــيبا   دي ــل أش ــرك الطف ــى يت ــدهر حت   ال

  
٦٤  

    قافية  التاء
  عـاتقي  عالم تقـول الـرمح يثقـل    -١٣

  
     ــر ــل ك ــن إذا الخي ــم أطع ــا ل   ت؟إذا أن

  
٦٦  

  للقلـب، كيـف اعترافـه    فيا عجبـاً  -١٤
  

  نــت كيــف ذلــت؟  وللــنفس لمــا وطّ   
  

١٠٨  
  وما كنتُ أدرى قبل عزة مـا البكـى   -١٥

  
ــا   ــى تو توال موجعـ ــب حتـ ــتالقلـ   لـ

  
٧٢  

    قافية الدال  
  وأجبت قائـل كيـف أنـت بصـالح     -١٦

  
  نـــي عـــوادي حتـــى مللـــت وملّ   

  
٨٥  

  ألهل الخفـض ظـل بـه    ويوم لهوٍ -١٧
  

ــد      ــاره تق ــوغى ون ــطالء ال ــوى اص   له
  

١٢٠  
ــدة  -١٨ ــتمم للفائ ــزء الم ــر الج   الخب

  
  كــــاهللا بــــر واأليــــادي شــــاهدة  

  
٤٢  
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  الصفحة  البيت  الرقم
  رفقـاً ريـث أقضـى لبانـةً     يخليلّ -١٩

  
ــوداً    ــذكرات عهـ ــات المـ ــن العرصـ   مـ

  
٨٤  

  ما بـي يـا بثينـة قـاتلي     إذا قلتُ -٢٠
  

  ثابـــت ويزيـــد: مـــن الوجـــد قالـــت  
  

٣٢  
ــيد      الدنيا قريناً كمثلهـا  فمن يعطَ في -٢١ ــاة رش ــيش الحي ــي ع ــذلك ف   ٤١  ف

    قافية الجيم
  متى تأتنـا تلمـم بنـا فـي دارنـا      -٢٢

  
  تجـــد حطبـــاً جـــزالً ونـــاراً تأججـــا  

  
١٢٠  

    قافية الحاء
ــ -٢٣ ــيهن واألي ــالفتىوف ــرن ب   ام يعث

  
ــوائح   ــه ونـــ ــوادب ال يمللنـــ   نـــ

  
٣٢  

    قافية الراء  
  لوال الحيـاء لهـا جنـي اسـتعبار     -٢٤

  
ــ   ــزار  زولـ ــب يـ ــرك والحبيـ   رت قبـ

  
٣١  

ــا -٢٥ ــداهللا فين ــا بــن عب ــك ي   فمــا ت
  

  فـــــال ذالً تخـــــاف وال افتقـــــارا  
  

٩٣  
  متــى مــا تلقنــي فــردين ترجــف -٢٦

  
ــك و   ــف آلتيـــ ــطروانـــ   اراتســـ

  
٥٣  

  أال ليت شعري هـل إلـى أم مالـك    -٢٧
  

ــبر     ــال ص ــا ف ــبر عنه ــا الص ــبيٌل فأم   س
  

٤٧  
ــة  -٢٨ ــرو بكلم ــي أم عم ــد أذهلتن   لق

  
ــين     ــوم الب ــبر ي ــبر؟ أتص ــت تص   أم لس

  
١٠٨  

  وأعلــم فعلــم المــرء ينفعــه    -٢٩
  

ــدرا    ــا قـ ــل مـ ــأتي كـ ــوف يـ   أن سـ
  

٢٩  
ــامره   -٣٠ ــاء غ ــار الم ــف النه   نص

  
ــدرى   ــب ال يـــ ــه بالغيـــ   ورفيقـــ

  
٥٦  
ــالح وال   -٣١  ٥١ ــُل الس ــبحتُ ال أحم   أص

  
  أملــــك رأس البعيــــر إن نفــــرا    

  
١١٨  

ــا  -٣٢ ــر بينن ــى يخط ــك والخط   ذكرتُ
  

  وقـــد نهلـــت منـــا المثغفـــة الســـمر  
  

  ١٢١و٥٧
ــي  -٣٣ ــل الت ــرة قب ــرام نظ ــي ل   وإن

  
ــ   ــا لعلّـ ــا أزورهـ ــطت نواهـ   ى وإن شـ

  
١١٧  

  ألهـو : مـا تشـاء؟ فقلـت   : افقالو -٣٤
  

  إلـــى اإلصـــباح آثـــر ذي أثيـــر     
  

٦٥  
  ءشـي  يسبق المـوتَ  ال أرى الموتَ -٣٥

  
ــ   ــوتُنغّـ ــر ص المـ ــى والفقيـ   ذا الغنـ

  
٤٦  

    قافية الالم  
  ٥٥  المصـــابيح رهبـــان تُشـــب لقفّـــ    إليهـا والنجـوم كأنهـا    نظرتُ -٣٦
ــزال     ألكني إلى قومي السالم رسـالة  -٣٧ ــعافاً وال ع ــانوا ض ــا ك ــة م   ٨٢  بآي
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ــل      فرأيتنا مـا بيننـا مـن حـاجزٍ     -٣٨ ــيض مقص ــل أب ــن ونص   ٥٥  إال المج
ــن     وترمينني بالطرف أي أنت مذنب -٣٩ ــي لكــ ــى وتقليننــ   ٣٣  ال أقلــ
  فمازالت القتلى تمـج دمـاِؤهم   -٤٠

  
ــة اشــ     ــاء دجل ــى م ــة حت   لكبدجل

  
٨٥  

ــول     الوشاة بجنبيهـا وقـولهم  يسعى  -٤١ ــلمى لمقت ــي س ــن أب ــا ب ــك ي   ٦٧  إن
ـ  -٤٢ ــع ب    يحاً وبارحـاً نتمر بها األيدي س ــى "وتوض ــم ح ــل" الله   ٧١  وتُحم
ــم بعــدك بالجهــل    فإن تزعميني كنت أجهـل فـيكم   -٤٣ ــإنّي شــريت الحل   ٢٩  ف
  ١٠٦  وعكســاً اســـتعمل تجـــده ســـهال     واعطف على اسم شبه فعل فعالً -٤٤
ــل     أغتدى والطير في وكناتهـا وقد  -٤٥ ــد هيكـ ــد األوابـ ــرد قيـ   ٥٤  بمنجـ
    قافية الفاء  

ــاذف       يزجـون كـل مطيـة   " حيهال"بـ -٤٦ ــيرها المتق ــا س ــام المطاي   ٧١  أم
ــاءة وتقــر عينــي -٤٧ ــبس عب ــفوف      ولُ ــبس الش ــن ل ــى م ــب إل   ١٠٦  أح
    قافية القاف  

  هو الجواد فإن يلحق بشـاؤهما  -٤٨
  

ــه     ــه فمثلـ ــى تكاليفـ ــاعلـ   لحقـ
  

٩٠  
ــارات ي    وإنسان عيني يحسر الماء تـارةً  -٤٩ ــفيبـــدو وتـ ــم فجـ   ٤٧  قَريغـ
  ١٠٢  جاؤوا بمـذق هـل رأيـت الـذئب قـط         حتى إذا جـن الظـالم واخـتلط    -٥٠
    قافية الكاف  

  ٦٨  ال تكثــري لـــومي وخلـــي عنـــك     وقالت له وهـو بعـيش ضـنك    -٥١
    قافية النون  

ــؤال  -٥٢ ــال الس ــى ين ــاه يلق ـ ار    محي ـ  ثجيـــة ريــ   ٨٤  يمـــا ينثنــ
ــان    مضت مائة لعـام ولـدتُ فيـه    -٥٣ ــد ذك وحجتــ ــر بعــ   ٧٨  وعشــ
  قول يـا للرجـال يـنهض منـا     -٥٤

  
  مســـرعين الكهـــول والشـــبانا    

  
٨٥  

  ١٢٧  أم بلــت حيــث تنــاطح البحــران       ما ضر تغلـب وائـٍل أهجوتهـا    -٥٥
  ل مطـيهم كت ما سريت بهم حتى -٥٦

  
ــا ي    ــاد م ــى الجي ــوحت ــانقٌ   دن بأرس

  
٨٥  
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  ٩٤  والشــر بالشــر عنــد اهللا مــثالن       الحسنات اهللا يشـكرها من يفعل  -٥٧
ــان؟       إلى اهللا أشكو بالمدينـة حاجـة   -٥٨ ــف يلتقي ــرى كي ــام أخ   ١٠٨  وبالش
ــين ت     بآية الخال منهـا عنـد برقعهـا    -٥٩ ــض ح ــا ق ــول ركبته ــاثنيوق   ٨٢  ه
  ١٠٢  فمضــيت تمــت قلــت ال يعنينــي       ولقد أمر علـى اللئـيم يسـبني    -٦٠
    قافية الميم  

ــداما     بآيــة تقــدمون الخيــل شمســاً -٦١ ــنابكها مـ ــى سـ ــأن علـ   ٨٢  كـ
٦٢-   ــدامها     بل أنت ال تدرين كم مـن ليلـة ــا ونـ ــذ لهوهـ ــق لذيـ   ٦٩  طلـ
  ٦٢  وافيــت إذ رفُعــت وعــز نــدامها       قد بثُّ سـامرها وغايـة تـاجرٍ    -٦٣
ــاً  -٦٤ ــي تميم ــغ عن ــن مبل ــا      أال م ــون الطعامـ ــا تحبـ ــة مـ   ٨١  بآيـ
ــأتين منيتــي -٦٥ ــهامها     ولقــد علمــت لت ــيش سـ ــا ال تطـ   ٤٣  إن المنايـ
  قلب من عيل صبره كيف يسـلو  -٦٦

  
ــرام     ــة وغـ ــار لوعـ ــالياً نـ   صـ

  
٤٥  

  خالي ابن كبشة قد علمت مكانه -٦٧
  

  يزيـــد ورهطـــه أعمـــامي وأبـــو  
  

٥٣  
  ١١٣  كخبطـــة عصـــفور ولـــم اتلعـــثم    ولوال بنوهـا حولهـا لخبطتهـا    -٦٨
ــه  ل -٦٩ ــيش ب ــٌل يع ــى عق ــاقَ     لفت ــدى سـ ــث تهـ ــحيـ   ٨١  هه قدمـ
ــرم   المنايا خبط عشـواء مـن    رأيت -٧٠ ــر فيه ــى يعم ــن تخط ــه وم   ٢٤  تمنت
٧١-     ــول    وإن أتـاه خليـٌل يـوم مسـغبة ــي وال : يق ــا ل ــب م ــال غائ ٩٤  مرِح  
  ومن يغترب يحسب عدواً صديقه -٧٢

  
  ه ال يكـــرمومـــن ال يكـــرم نفســـ  

  
٣٤  

ــم       يركبـه  ثال يصعب األمر أال ري -٧٣ ــه قس ــاٍل ل ــى م ــت عل   ٨٤  وال يبي
ــم       ومن ال يصانع في ُأمور كثيـرة  -٧٤ ــأ بمنس ــاب ويؤط ــرس بأني   ٢٣  يض
ــاقم       وما الجار بالراعيك مادمت سالماً -٧٥ ــلع المتف ــد المض ــُل عن   ١٠٥  ويرح
  ٣٨  وإال فكن فـي السـر والجهـر مسـلما        رحل ال تقـيمن عنـدنا  اأقول له  -٧٦
ــلم؟     عمرتك اهللا إال مـا ذكـرت لنـا    -٧٧ ــام ذي س ــا أي ــت جارتن ــل كن   ٦٤  ه
  ومهما تكن عند امرئ من خليقة -٧٨

  
  علـم تُوإن خالها تُخفـى علـى النـاس      

  
٣٢  
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ــا  -٧٩ ــربه حكامنـ ــثالً يضـ ــولهم    مـ ــم  : ق ــؤتى الحك ــه ي ــي بيت   ٦٣  ف
  ٤٣  والبغـــي مرتـــع مبتغيـــه وخـــيم    ندم البغـاة والت سـاعة منـدم    -٨٠
٨١- 

  ق
  ٢٦أهي سرت أم  فقـــــــــــلت     فقمت للطيف مرتاعاً فأرقني 

  ٣٢، ال  " ثمانــــــين حـــــــوال  سئمتُ تكاليف الحياة ومن يعش     -٨٢
    قافية العين  

  لـه  أمسـت  يا أيها الملك الذي  -٨٣
  

ــرع     ــهلها واألج ــزة س ــري وغ   بص
  

٣٦  
  ١٢٩  لـن نتصـدعا  : من الـدهر حتـى قيـل       وكنا كنـدماني جزيمـة حقبـة    -٨٤
ــارع     وقد سمعوا لنا" ما هذا"تنادوا بـ -٨٥ ــين األج ــن ب ــزف الج ــاً كع   ٦٩  دوي
ــارع      مري علـى بهـين  علعمري وما  -٨٦ ــى األق ــال عل ــت بط ــد نطق   ٣٢  لق
ــ -٨٧ ــة اإذا ب ــه حنظلي ــدرع        هلي تحت ــذاك الم ــا ف ــد منه ــه ول   ٧٨  ل
ــدرع     ألكني إلى سلمى بآيـة أومـأت   -٨٨ ــه م ــت كتف ــيب تح ــف خض   ٨١  بك
٨٩- لـوا  تُجزِعحذار البين يوم تحم       عــز ــة يج ــا بثين ــي ي ــقّ لمثل ١٣٠  وح  
ــا -٩٠ ــة إذا رغبته ــنفس راغب ــع      وال ــل تقنـ ــى قليـ ــرد إلـ   ١٠٤و٨٠  وإذا تُـ
    قافية الياء  

  ١٢٥  أرى الحـــرب ال تـــزداد إال تماديـــا    أريني سـالحك ال أبالـك إننـي    -٩١
  ١٢٩  راضـــياإلـــى قطـــري ال إخالـــك     فإن كان ال يرضيك حتى تردنـي  -٩٢
ــا   يوأنت التـي إن شـئت أشـقيت    -٩٣   ٣٦  وأنــت التــي إن شــئت أنعمــت بالي
  ١٠٨  فقــد تركــوني واحــداً ال أخاليـــا       وقد كنت ذا مال كثيـر وإخـوة   -٩٤
ــا       أال تهجو فوارس هاشـم : تقول -٩٥ ــم مالي ــوهم ث ــي إذ أهج ــا ل   ٦٣  وم
  ٣٥  ولو قطعوا  رأسي  لديك    وأوصالي       فقلت  يمين  اهللا  أبرح  قاعداً -٩٦
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محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن :أبو حيان    .١
  هـ٧٤٥حيان الغرناطي األندلسي أثير الدين ،تـ

٣٠  

سعيد بن مسعدة مولى مجاشع وهو األخفش :األخفش    .٢
  هـ٢١٥األوسط تـ

٢٥  

عبدالرحمن بن محمد بن أبوالبركات : ابن األنباري    .٣
   ،) هـ٥٥٧ت (أبي سعيد 

٢٥  

  ١٤  هـ٣٩٢أبو الفتح عثمان بن جني  تـ:ابن جني    .٤

سليمان بن محمد بن عبداهللا السبائي، : ابن الطراوة    .٥
النحوي ، يكنى بأبي الحسين ، ويعرف بابن 

الطراوة، طاف بالد األندلس وكان أعلم أهل زمانه 
   .المقدماتبالعربية ، له مصنفات منها 

٨٣  

هو عبداهللا بن جعفر بن درستويه بن : ابن درستويه    .٦
   .المزربان الفارسي النحوي ، أخذ عن المبرد

٨٤  

  ١٦  أبوالحسن أحمد الصاحبي: ابن فارس    .٧

ت (هو عبداهللا جمال الدين ابن يوسف : ابن هشام    .٨
   )هـ٧٦١

١٧  

  ١٧   )هـ٦٤٢ت (سابق الدين محمد بن علي : ابن يعيش   .٩

هو أبو بكر محمدبن سهل البغدادي :بن السراج .١٠
   هـ٣٣النحوي،توفي سنة

٤١  

عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد : الجرجاني .١١
   )هـ٤٧١ت (النحوي 

١٦  

هو حمزة بن حبيب بن عمارة أحد القـراء  : حمزة   .١٢
  السبعة

٩١  
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  ١٧   )هـ٦٨٨ت (محمد الحسن االسترابادي : الرضي  .١٣

أحد القراء السبعة خزاعي  زبان بن العالء بن عمار .١٤
من مازن ولد بالحجاز وسكن البصرة توفي بالكوفة 

   .هـ١٥٤سنة 

٩١  

هو أبوإسحاق إبراهيم بن السري بن سهل : الزجاج  .١٥
النحوي، أخذ النحو عن تغلب، وكان إماماً في 

معاني : العربية ومن أهل الدين، ومن مصنفاته 
  \ القرآن

١٠٧  

أحمد الزمخشري أبو محمد بن عمر بن :الزمخشري .١٦
  ه٥٣٨القاسم جار اهللا ت

١٤  

ت (أبوبشر عمرو بن عثمان بن قنبر : سيبويه  .١٧
   )هـ١٨٠

١٤  

هو الحسن بن عبد اهللا أبو سعيد،نحوي وعـالم  :السيرافي .١٨
  هـ٣٩٧هـ وتوفى سنة ٢٨٤باآلداب ولد سنة 

٨٣  

  ٢٠  وهو جالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر: السيوطي  .١٩

عاصم بن هدلة بن أبي النجود أبوبكر هو : عاصم  .٢٠
األسدي، أحد القراء السبعة، كان أحسن الناس صوتاً 

   )هـ١٢٧ت (بالقرآن 

٩١  

هو علي بن حمزة بن عبداهللا الكوفي : الكسائي  .٢١
المعروف بالكسائي اإلمام المشهور أحد القراء السبعة 

   .هـ١٨٩أخذ القراءة عن حمزة الزيات ، ت 

٩١  

  ١٦   )هـ٢٨٥ت (أبوالعباس محمد بن يزيد : المبرد  .٢٢

هو نافع بن عبدالرحمن بن أبي النعيم الليثي، : نافع  .٢٣
المقرئ المدني، أحد األعالم ، قرأ على طائفة من 

   ) .هـ١٦٩ت (تابعي أهل المدينة 

  

٩١  
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٩.  abا��>��\ أو \��� ��� : إ�� أ�	�' ا�� H(�ا[ �� أ��� � ���� ��H(�ا[ 
 ، �H��)ا� ���� c�$ا� ���� � ه$�م ، ����� ������ أ�� ���� ]��ل ا��


(�H' وا�.$� د ت=� �E	دار ا� 

� H(�ا[ ، ���� : ا���dن �=Xرآ$� (�ه�ن H �3=�م ا� .١٠� ���� ����را��
 ، دار ا��)�3' ���وت �(.�ن  ٢���� أ�� ا�	"C إ��اه�N ، ط

� وا�.��ة ��e' ا���Hة  .١١���e=ل : �3 �(��ت ا�U[ �E� ��� ا� �H(� ا����
 '�� ا�>���� ، ���� ���� أ�� ا�	"C إ��اه�N ،ا��)GE' ا�(���ا��
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 ��Aا /�(.�ن

� ]�اه� ا�����س ��ج ا�)�وس  .١٢� : ��� H(� ا��ازق أ� ��K� �� ����
Xا� �"���� M�=ا�� h�	ا� '�� ا������� ، دار ا��Dا� 'H��K� ���ي ، ���� 

 : ا�=e' ا�)���' ��ر�d cداب  .١٣=Hو �D([ة را��]�ر]� ز��ان ، �()' ]�
 ��Uدار ه ، ��b �O�8 �D�=H 

���� ا������e : ا����i �	>�� ا�(��  .١٤ �� أ�� ���ن ���� ���� ،
�Hذب H(� ا���]�د وH=� ���� ����د �)�ض ، �(.�ن دار ا�MGE ا�)=��' ، 

 م ١٩٦٣، ١ط

� �3ح : �	>�� ا����(�  .١٥� �E�  ��� أ�� أ��� �أ�� H(� ا[ ���� 
 Nاه���� ا����(� ، ���� أ��� ا�(�دو�� وإ�ا ���ري ا�XPر]� m�8 ا��

 م   ١٩٦٤هـ ، ١٣٨٤ ٢أ�	�n ، دار ا�MGE ا�����' ا���ه�ة ، ط

� ���� ا�.��ي: C�K �3 ا�.��ا� .١٦� �� H(� ا�����  H(� ا���ه� ���� ،
 H(� ا��=�H N(� ا�(��i د ط ت 

� : �3 ��ف ا��)��� �ا�� ا�K.� ا� .١٧� Nا���� �� ���� ����ر ا�� ���� ��أ
� O(�وة � �P3 ا������ ، �Eي ا������ا���ادي ا�� �=H ��وا ��Gذ H(� ا[ 

��� ����b�3 � هـ ١٤١٣ C١ ، دار ا�	�E ا�)=��' ، ���وت �(.�ن ، ط

أ��� ا���8�D ، دار ا�	�E : �3 أد���ت وإ�$�ء �e' ا�)�ب ]�اه� ا دب  .١٨
 م  ١٩٨٣

� :  ���8' ا�P"�ي .١٩�ا�$�c ���� ا�P"�ي H=� �8ح ا���� ا�C�=K ا

(�H' وا�.$� وا��Gز�^ د ط ت  =� �E	دار ا� ، \��� ��  H C��H=� أ�	�' 

٢٠.  �Oا���ه�ة :���8' ا���� ، �Oهـ ١٣٠٥ا���� 

�p أ�� H(�ا[ ، : ا���اءات ا�>(^ K� �3' ا� .٢١���V ��� أ��� � �ا��>�
 هـ ١٤٠١ ����٤ H(� ا�)�ل ����E� Nم ، دار ا�$�وق ���وت ، ط

 ��GPر : ����' ا�(���' ا� .٢٢���� ، �� ا��>�� أ�� ا��>� ا�	�ج � �=H
 MGEا� N��H ، أ��� �����وت د ط ت ا�� 

� ��H ا�(�eادي ، : و�M �(�ب �>�ن ا�)�ب  XVا�' ا دب .٢٣�H(� ا���در 
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هـ  ١٤١٨ ����٤ H(� ا�>Uم ���� ه�رون ، �GE(' ا��K��P ا���ه�ة ، ط
 م ١٩٩٧

 ���� H=� ا�.�Kر :P��q4 �3 ا�.�� ا� .٢٤����، �.[ ��أ�� ا�	��rH aGن 
'� .،دار ا�MGE ا����

٢٥.  N=H �3 درا��ت 'e=وا�.$� :ا� 'H�)
=� M��Z دار، �$�ا��آ�Gر آ��ل 
 .،د،ت،ط

٢٦.  '� ا��آ�Gر H(� ا����� أ��ب ،د،ط،ت:�3 ا�.�� ا�)��� درا��ت ���

���وت ،دار :H=� ه�^ ا��Dا�^ �رر ا�=�ا�^ ا� .٢٧، �� ا ���ا�$.��
� ،أ��� 
 هـ١٣٣٩ ٢ا��)�3' ،�(.�ن ط

�:دC4s ا`�KHز  .٢٨ �� ���� ا�.��ي ا�H، ���[�K(� ا���ه� H(� ا����
٢،���� ،����د �8آ� ،ط ، �K��Pا� ')GE�م١٩٨٩ 

� H(� ا�.�ر ،���� :�3 �8ح ا��)��� ر�A ا��(���  .٢٩�ا������ ،أ��� 
 'e=ا� ^�K� ت�H�)
�.�  أ��� ���� ا��Pاط ،د�$

 ��Kه� ،���� ��b �O�8 ،��� ،دار ا��)�رف :>()' �3 ا���اءات ا� .٣٠

� �8اد ���ن اأ�� داؤود �=:�.� أ�� داؤود  .٣١� ��$� �� � ا��� :(8 
 ')GEا����� ،ا�� �)H �� ���� ��� ا������، ���G<K<و ا زدي ا���H ��

 ا�)���' ،��Aا ،���وت 


	� ا�>�� :>��ة ا�.(��' ا� .٣٢�� �D��8و �D
)bو �D���، ه$�م ��s
 '� و�Vdون ،�
()' دار ا�E=��ت ا����

� ���\ �8ح ا ����8  .٣٣�� أ�� :��u	�' ا� ���� ��ا��>� H=� ��ر ا��
 '"D.ا� ')GE�، ا����� �)H ���H>� ا ����8 ،���� ���� ��� ا��

 .ا�����' ،د،ط،ت

�� ���م  .٣٤u� '�8ح ا�����: ���v�: p)H ���� �Xي ،�����)Gا� M�
Pا�
 مXH١٩٦٤ام ،دار ا��)�رف ،

٣٥.  '�3�Eدي ،دا:�8ح ا����G�sا �� ا���]M ،�8ح ا���b ���� ا��>�s ر
 ا�MGE ا�)=��' ،���وت 
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� ���\ ا�
��4 ا�����K ،أ�� H(� :�8ح ا��3�E' ا��3�$'  .٣٦�� H(� ا[ � ����
 Xي ،]��)' أم ا���ى ،��آ�� �)H ا��.N( أ��� ه�����، ��ا[ ]��ل ا��

 '��U�`وا��را��ت ا '(�ا�(�: ا�)=�� وإ���ء ا��Gاث ا`�U�� آ=�' ا�$�
  ١،�E' ا���E�' ،ط

�)�n ا���A=� ،وb^ ��ا�: p�8	�C �8ح ا� .٣٧ �� �=H ��3 ا����
�)��ب ،�.$�رات ���� ��"�ن ،دار ا�MGE ا�)=��'  ^��� C��ر إ�Gا��آ

 م١٩٦٤/هـ١٤٢٢ ١���وت ،�(.�ن ،ط

�y ا ���ري  .٣٨�z ������ �8ح و���� ، :�8ح د��ان �>�ن  '���[
���وت ، �� م٢٠٠٣ ١طا��E(E ،دار ا�	�E ا�)�

�y ا ���ري �8ح د��ان �>�ن .٣٩�z �� : �O�O�)ا� �دار ا ���H m(�ا����

(�H' وا�.$� ،���وت �(.�ن ،=�١٩٧٨ 

٤٠.  M�8ح 8}ور ا�}ه: ��K� �� N(.ا�� �)H �� ���� �� ��m�8 ا��
 '.�ا���ه�ي ،ا�3�$)� ،���� ،��اف ]Xاء ا���ر��H، �zدة ا�(�: ا�)=�� ا���

 م٢٠٠٤/هـ١٤٢٣ ١ا��.�رة ط

 �>���� ،�.$�رات دار �GE(' ا����ة ا:ا��e.� �8ح �8اه�  .٤١

 أ��� ���� �8آ� ،دار ا��)�رف :$)� وا�$)�اء ا� .٤٢����،'�)�GO ��s 

� �3رس أ�� ا��>� ا����(� :p�3 �3 ا�=e' و�.� ا�)�ب  �(���ا� .٤٣�ا
، ��A ا�>�� أ���  م١٩٧٧،����

� إ���C�H ،ا����ض ��y ا �E3ر :a��A ا�(�Pري  .٤٤� ���� ��أ�� H(� ا[ 
 م١٩٩٨

٤٥.  N=<� a��A: ادF3 ���� ا���Kج أ�� ا��>� ا��$��ي ا�.�>���ري ،����
���وت دط ت، ��  H(� ا��O�) ،دار إ���ء ا��Gاث ا��(

 :ا�$)�اء �(��ت ��3ل  .٤٦����، ���Kا[ ا� ��)H ��� �Uم � ����
 ����د ���� �8آ� ،دار ا����� ]�ة 

�  ��ار ا�(ZU' وH=�م ���4 ا`�KHز   
�ازا� .٤٧�"Gا��: �� ����ا`��م 
� إ��اه�N ا�)=�ي ا���.� ،دار ا�MGE ا�)=��' ،���وت � �=H �� ��Xة 
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� ا����N وا����: )U�' ا`�Hا��' ا� .٤٨�� '=�Kد:�3 ا�/ �)H '���� ����

(�H' وا�.$� ،ا���ه�ة،=� M��Z دار، ��
 م٢٠٠١ا�=

� ���N ا�	�اه��ي :)�� ا� .٤٩�� ��Hو �� أ��� � C�=Pا� � أ�� H(� ا����

٥٠.  �� م١٩٦٤��Dي ا��XPو�� ،ا��GE(' ا�)���' ،�).�ن ،:�3 ا�.�� ا��(

�)��ب ا�	��وز أ��دي :����س ا����i ا� .٥١ ��� أ�� ��ه� ���� ���K ا��
 ���<O�(ا� N�(� ���� �8اف�� ،�MGE ا��Gاث �F� �3>' ا�����' ،����،

'<�F�، وا�.$� ،�(.�ن،ط 'H�)
 هـ١٤٢٦، ٨ا�����' �=

� �GE: �).Oب ا� .٥٢�� ��rHن ��$� ��Hو  ��) ��(��p(أ U<(� ا�H، ����
 م٣،١٩٨٣ه�رون ،N��H ا�MGE ،ط

� H(� ا[ :C=H �3 ا�(.�ء وا`�Hاب  =(�با� .٥٣� �� ا��>��أ�� ا�(��ء H(� ا[ 
 ،H(� ا`�p ا�.(�Dن ط����، �� ١ا�)E(�ي ا�(�eادي ��M ا��

  م،دار ا�	�E ،د�$ ١٩٥٥/هـ١٤١٦

� ��Eم :�>�ن ا�)�ب  .٥٤�� �.�5ر ���� � ��� H=� أ�� ا�	"C ]��ل ا���
 هـ٣،١٤١٤ا ���ري ا��و�"� ا �3��� ،دار �Aدر ���وت ،ط

�ا� .٥٥�H 'e= '� ا���ه�ة ،ط:�(.�ه� و�).�ه� MGEا� N��H، ر ���م �>�ن�G٢ا��آ 

��E ا�XKا�� أ�� :=��' �3 �8ح ا��=�' ا� .٥٦ ��� أ�� �(�ع � �<� �� ����
 N��� �� Nاه���� ا����4 ،���� ،إ���� ا��)�وف �H(� ا[ m�8 ا��
 ا����Hي ،��Hدة ا�.$� ا�)=�� ����K�)' ا`�U��' ،ا����.' ا��.�رة 

 �4�3 �3رس :=�^ �3 ا�)���' ا� .٥٧����، �=Aا���، �.[ ��أ�� ا�	��rH aGن 
�y، د ت�E�3' ،ا���rا�)=��' ا� MGEدار ا�، 

� C�D<� �=H:، C��H ا�	�ا�H�<� �4 ا� .٥٨�s ا��{�Dا[ ا� �)H ����Dء ا��
، ��آ�ت ،دار ا�	�E ،د�$ C�ر ���� آ��Gا��آ  هـ١٤٠٠ا����ي ،����

�M ا�$�ح ا�E(�� ��(�ح ا��.�� ا� .٥٩�Z �3: ����	ا� �=H �� ���� ��أ��� 
 ،ا��GE(' ا�)=��' ،���وت ،�(.�ن 

� H(� ا[  ا��و�� ا����ي ،دار :�)NK ا�(=�ان  .٦٠����Oت  ���D8ب ا��
 م�A٢،١٩٩٥در ���وت ،ط
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�)��ب ،دار ا�MGE ا�)=��' :�)NK ا��	�C ا� .٦١ ^��� C��ر إ�Gاد ا��آ�Hإ
 م١٩٩٦/هـ١٤١٧،���وت ،

٦٢. M�)=ا� �.e�  M�� آMG ا �HرH: ،دار ا�	�E ��زن �(�رك����
 م١٩٧٢،���وت ٣،ط

٦٣. M�)=ا� �.e�  M�� آMG ا �HرH: ]ا �)H ��� أ��� � ���� ��H(� ا[ 
 � ه$�م ،����� ������ أ�� ���� ]��ل ا�� ��  ��H(� ���� ��� ا��

ا����� ،ا��GE(' ا�)���' ،��Aا ���وت ،�()' ]���ة �.��' 
 م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧

� أ��� :�	�H�.A �3 C' ا`�Hاب ا� .٦٤�� ��Hو �أ�� ا����N  ����د 
���وت دت MGEا� N��H، ]ي ]�ر ا�$P�Xا� 

 M"G��: '��"H ا� .٦٥��Pا� �)H ���������، ��X� ��أ�� ا�)(�س ���� 
 م١٩٦٣،ا��m=K ا F$=� �=Hون ا`�U��' ،ا���ه�ة 

٦٦.  'e=أ��ار ا� ��:)GE�، mأ�� Nاه��� م١٩٧١' ا �K=� ا�����' ،إ

 ���م �>�ن ،�GE(' ا �K=� ا�����' :�3 ا�=e' �.�ه� ا�(�:  .٦٧

�)��ب ا�	��وز أ��دي ،���� :�.�� ا� .٦٨ ��� أ�� ��ه� ���� ���K ا��
 ^����وت �(.�ن �MGE ا��Gاث �F� �3>' ا�����' �=
(�H' وا��Gز،

 م٢٠٠٥/هـ٨،١٤٢٦ط

 ١،ط H(�س �>� ،دار ا��)�رف:.�� ا��ا�3 ا� .٦٩

� H(� : �3 �8ح ]�^ ا��Kا�^ ه�^ ا��Dا�^  .٧٠� ��ا�>���� ،]Uل ا��
� ،دار ا�MGE ا�)=��' ،���وت ،ط� أ��� m�8 ا������، �E� �� ١ا����� أ

 م ١٩٩٨

� ���� و��3ت ا ��Hن  .٧١�� أ��� �وأ�(�ء أ�.�ء ا�X��ن ،أ�� ا�)(�س m�8 ا��
�=�� �E=Vن ا�(���E ا`ر� �E� ��� أ� Nاه���� إ� إ�>�ن H(�س ،دار  ����،

  �Aدر ���وت 
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  وضوعاتفهرس امل

��  ا����ــــــــــــ�ع  ا������  ر�� ا�
  أ  ا"!ـــ� .١
  ب  ا'هــ%اء .٢
  ج  ,+� و*(%!� .٣
  ز –د   ا��(%.ــ� .٤
  ١٢ – ١  *�=;% >6 9;4ة 489ن 63 2345 .٥
ــدامي : لفصــل األولا .٦ ــد الق ــرق بينهمــا عن ــف الكــالم واجلمــل والف تعري

  واحملدثني وأقسام اجلمل 

١٣  

�@ ا?ول .٧Aا�� :�C�Dم وا�F+ا� G!�H*  �١٩ ١٤  
٨. IJ4Kا� @�A5;6: ا��%�  ٢٩ � ٢٠  ا�L< �C�D% ا��
٩. @�4Kا� @�Aا�� :M�D٣٨ � ٣٠  أ�48م ا�  
      

  ٣٩  اإلعراباجلمل التي هلا حمل من : الفصل الثاني .١٠
�M .6 ا'>�اب .١١. 4=� INا� M�D٤١ � ٤٠  *�=;% >6 ا�  
�@ ا?ول .١٢Aا�� :�AO �Hا��ا� �C�D٥٢ � ٤٢  ا�  
١٣. IJ4Kا� @�Aا�� :Qً49 �Hا��ا� �C�D٦٢ � ٥٣  ا�  
١٤. @�4Kا� @�Aا�� : R3 Qً�H�. �Hا��ا� �C�D٧٦ � ٦٣  ا�  
اجلملة الواقعة مضافًا إليه والواقعـة جوابـًا : الفصل الثالث .١٥

  واملستثناه ،للشرط والتابعة 

٧٧  

�@ ا?ول .١٦Aا�� :R;4ً إ�T4U. �C�D٨٩ـ ٧٨  ا�  
١٧. IJ4Kا� @�A4زم: ا��Dط ا��WC� 4ً3ا�X �Hا��ا� �C�D١٠٠ � ٩٠  ا�  
١٨. @�4Kا� @�Aا?ول،:ا�� ZC[د ا�����C� �H34Nا� �C�D١١٧ � ١٠١  ا�  
١٩. I54Kا� ZC[ا�� :�C�D� �H34Nا� �C�D١٢٢ � ١١٨  ا�  
�@ ا��3\  .٢٠A4[: ا��LKN8ا�� �C�D�١٢٤ ١٢٣  ا�  
٢١.  @�Aإ�;=4 ا�_4.^ا�� %L8ا�� �C�D�١٣١ ١٢٥  ا�  
٢٢. `a4NL١٣٤ � ١٣٢  ا�_4*�� وا�  
٢٣. �.4H4رس ا�=�  ١٣٥  ا�
  �١٤٦ ١٣٦  T=�س ا"!4ت .٢٤
  ١٤٧  T=�س ا?49د!@ .٢٥
  ١٥٢–١٤٨  T=�س ا?,4Hر .٢٦
  ١٥٤ –١٥٣  T=�س ا?>Fم  .٢٧
٢٨. \X4در وا���ا� T=�س ا��

  T=�س ا�����>4ت 
�١٦٠ ١٥٥   

١٦١  
  
 




